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سياسة
المشهد السياسي

على الغالف

حرب «فرع المعلومات»
ضد تجار المخدرات والضباط الفاس ــدين
أوقف «فرع المعلومات» في قوى األمن الداخلي  ١٥ضابطًا و  ٢٨رتيبًا وعسكريين اثنين في قوى األمن قبضوا مبالغ
مالية من تجار مخدرات مقابل عدم توقيفهم أو تسهيل تنقالتهم أو تسريب معلومات إليهم أو ّشراء مخدرات منهم.
حملة التوقيف هذه جاءت إثر إطالق «ورشة لمكافحة الفساد بين ضباط المديرية وعسكرييها» يتولها األمن العسكري
في «فرع المعلومات»

اعترف تاجر
المخدرات
الموقوف
ّ
ع.م.م .أن
المالزم أول
ع.م .نقله
على متن آليته
العسكرية عدة
مرات (هيثم
الموسوي)

أطنان من الحشيشة في براميل بويا ...وجلود
تمكن «فرع املعلومات» في قوى األمن الداخلي من ضبط خمسة عشر طنًا من حشيشة الكيف،
في عملية استمر رصدها أكثر من شهر .طرف الخيط كان قيام املطلوبني ع.م ّ .وح.م.ج .بتكليف
ع.و.ج .وشريكه ك.ص .بتهريب كمية كبيرة من املخدرات إلى ليبيا .فكان أن كلف ك.ص .املدعو
م.ع .بشراء خمسة آالف برميل بويا من شركة دهانات معروفة في منطقة كسروان ،حيث تم نقل
الجزء األكبر منها إلى البقاع بغية وضع كميات من املخدرات فيها .كما استأجر ك.ص .مستودعًا
في بيروت لتخزين تلك البضاعة بانتظار شحنها عبر مرفأ بيروت .الحقًا ،وبينما كان م.ع.
يتواصل مع العديد من شركات الشحن ،تبني ّأن املخلص الجمركي م.ت .متورط معهم في هذه
القضية .كذلك تبني وجود تنسيق بني املطلوب ع.و.ج .ومؤهل متقاعد في األمن العام كان يخدم في
مرفأ بيروت من أجل شحن البضاعة املذكورة .وكشفت التحقيقات ّأن أحد الكيميائيني ش.ب.ص.
يبيع تجار املخدرات مواد أولية لتصنيع الكبتاغون.
كذلك ضبط «فرع املعلومات» عملية تهريب ضخمة لحشيشة الكيف إلى مصر .فقد تبني ّأن الرأس
املدبر لعملية التهريب هما م.م( .مواليد  )١٩٧٨وخ.د .وتبني أنهما يتواصالن مع أ .ع.م .وهو يمتهن
تجارة الجلود ويتولى تصدير الجلود إلى مصر منذ  ٣٠عامًا .وقد عرض م.م .على األخير تهريب
كميات من الحشيشة بعد تخبئتها داخل الجلود مقابل نسبة من العمولة يحصل عليها .وقد
وافق أ.ع.م ،.فكانت الحصيلة تنفيذ خمس عمليات تهريب إلى مصر قبل اإليقاع بهم .وقد ّنسق
«فرع املعلومات» مع االستخبارات املصرية لضبط  ٦أطنان من الحشيشة داخل أراضي مصر.

رضوان مرتضى
لـ ــم ت ـك ــد ت ـن ـت ـهــي حـ ـ ــرب امل ــؤس ـس ــات
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة الــرسـمـيــة ضد
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ح ـتــى ان ـط ـل ـقــت م ـعــركــة ال
تـقــل خ ـطــورة عـنـهــا« .ح ــرب مكافحة
امل ـ ـخـ ــدرات والـ ـفـ ـس ــاد» ص ـ ــارت أول ــى
األولــويــات في املديرية العامة لقوى
األم ــن الــداخ ـلــي .تـحــت ه ــذا الـعـنــوان،
ان ـط ـل ـقــت «ورشـ ـ ــة ال ـت ـن ـظ ـيــف» داخ ــل
امل ــدي ــري ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،ب ـتــوج ـي ـهــات
م ـبــاشــرة م ــن م ــدي ــر ع ــام ق ــوى األم ــن
الداخلي الـلــواء عماد عثمان .أوكلت
املهمة إلى «األمن العسكري» في «فرع
املعلومات» وأسندت قيادة «الحرب»
إل ـ ـ ــى ضـ ــابـ ــط مـ ـشـ ـه ــود ل ـ ـ ــه ،ب ـح ـم ـلــة
غـيــر مـسـبــوقــة ض ــد ت ـجــار امل ـخ ــدرات
والضباط والعناصر الفاسدين في
مؤسسة قوى األمن.
ف ــي ب ــداي ــة عـ ــام  ،2018أوق ـ ــف «ف ــرع
امل ـع ـل ــوم ــات» ض ــاب ـط ــا بــرت ـبــة م ــازم
أول بالجرم املشهود ،أثناء نقله أحد
تـجــار امل ـخــدرات املطلوبني على منت
آلـيـتــه الـعـسـكــريــة الــرسـمـيــةُ ،
ويــدعــى
ع.ع.م( .مـ ــوال ـ ـيـ ــد  )١٩٧٥وهـ ـ ــو مــن

املـ ـت ــواري ــن وص ـ ـ ــادرة ب ـح ـقــه ع ـشــرات
املــذكــرات العدلية والقضائية بجرم
االتـ ـ ـج ـ ــار بـ ــامل ـ ـخـ ــدرات وت ــرويـ ـجـ ـه ــا.
الضابط الــذي كــان يعمل «شوفيرا»
لدى تاجر املخدرات يدعى ع.م .وهو
أحد ضباط مكتب مكافحة املخدرات
في البقاع .خالل التحقيقات األمنية
ومـ ــن ث ــم ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،اعـ ـت ــرف تــاجــر
ّ
املخدرات املوقوف ع.م.م .أن املالزم أول
ع.م .نقله على مــن آليته العسكرية
ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــرات مـ ـق ــاب ــل مـ ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة
للحؤول دون توقيفه على الحواجز
األمـنـيــة بــن الـبـقــاع وب ـي ــروت .وذكــر
ّ
أن ال ـض ــاب ــط كـ ــان ُيـ ـس ـ ّـرب ل ــه بعض
ُ
ك ـت ــب امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي تـ ــرد بـحـقــه،
ّ
مشيرًا إلى أن الرقيب أول ح.م( .مركز
خدمته فصيلة بريتال) ،كان ُي ّ
سرب
له أيضًا معلومات عن حواجز أمنية
ومذكرات ترد بحقه .املفارقة أن تاجر
املخدرات املوقوف نفسه فضح هوية
ض ــاب ــط بــرت ـبــة رائ ـ ــد ف ــي ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة ُ
وي ــدع ــى ج.ب .وأرب ـع ــة رتـبــاء
آخرين في قوى األمن (مركز خدمتهم
م ـ ـفـ ــرزة س ـي ــر زحـ ـل ــة وسـ ــريـ ــة م ـطــار
ب ـ ـيـ ــروت) ،ك ــان ــوا ي ـت ـق ــاض ــون مـبــالــغ

مــالـيــة مـنــه ل ـقــاء خــدمــات ُيقدمونها
له ،كل واحد منهم تبعًا ملركز خدمته
أو م ـســؤول ـي ـتــه .أح ـي ــل ال ـضــابــط في
قوى األمن ورتيبني إلى القضاء بعد
توقيفهم عدليًا ،فيما عوقب اآلخرون
مسلكيًا.
ّ
الفضيحة ،بحسب املـصــادر
غير أن
ّ
األم ـن ـي ــة ،ت ـمــثـلــت ف ــي لـفـلـفــة جــريـمــة
ج.ب.
الضابط فيّ أمــن الــدولــة الــرائــد ّ
عـلــى رغ ــم أن الـتـحـقـيـقــات بـ ّـيـنــت أنــه
مـ ـت ــورط ف ــي ال ـق ـض ـيــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
اق ـتــرف ـهــا ال ـض ــاب ــط ف ــي قـ ــوى األمـ ــن،
لجهة نقل تاجر املـخــدرات وتقاضي
ّ
م ـبــالــغ مــال ـيــة م ـنــه ل ـق ــاء ذلـ ــك ،إال أن
القضاء العسكري تعاطى مــع امللف
ب ــازدواج ـي ــة .ففيما تــم االدعـ ــاء على
ال ـض ــاب ــط ف ــي قـ ــوى األمـ ـ ــن ب ـج ـنــايــة،
تــم االدعـ ــاء عـلــى ضــابــط أم ــن الــدولــة
بجنحة نقل مطلوب.
وذكـ ــرت م ـص ــادر أمـنـيــة لـ ـ «األخ ـب ــار»
ّأن مــرج ـعــا أم ـن ـيــا ت ـ ّ
ـوس ــط لـ ــدى أحــد
قضاة التحقيق العسكريني لتخفيف
الجرم عن الضابط املذكور .هكذا ،في
ُ
الجرم نفسهُ ،س ِّجلت سابقة تضعها
«األخـبــار» برسم التفتيش القضائي

لـفـتــح تـحـقـيــق م ــع ال ـقــاضــي امل ــذك ــور.
إذ إن ضــابــط أم ــن ال ــدول ــة خ ــرج بعد
شهرين كونه حكم بجنحة ،فيما مكث
ضابط قوى األمن أربعة أشهر ،قبل أن
ُيخلى سبيله (ظل قيد املحاكمة) في
ضــوء إلـحــاح ذويــه وبـعــض النافذين
مـ ـم ــن طـ ـلـ ـب ــوا الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـع ــه أسـ ــوة
بضابط أمن الدولة ،خصوصًا أنهما
ارتكبا الجرم نفسه .وفي هذا السياق،
قالت مصادر قضائية لـ «األخبار» إن
مـبــرر الـقــاضــي فــي االكـتـفــاء بــاالدعــاء
بجناية أن ضابط أمــن الــدولــة املتهم
«لم ينقل مخدرات ،إنما نقل مطلوبًا
بتهمة االتجار باملخدرات».
وب ـع ــد أقـ ــل م ــن ش ـه ــر ،أوق ـف ــت دوريـ ــة
م ــن «فـ ــرع امل ـع ـلــومــات» امل ـط ـلــوب ز.ز.
(مــوال ـيــد  )١٩٦١واب ـنــه ع.ز( .مــوالـيــد
 ،)١٩٨٦وتـبــن أنــه تــوجــد بحق األول
 ٩٩مــذكــرة توقيف وبـحــق الـثــانــي ٨٨
م ــذك ــرة ت ــوق ـي ــف .ال ـف ـض ـي ـحــة نـفـسـهــا
ت ـت ـكــرر :ضــابــط يـعـمــل بـصـفــة ســائــق
ل ـ ــدى ت ــاج ــر م ـ ـخ ـ ــدرات .ف ـق ــد اع ـت ــرف
ّ
املوقوفان أن املالزم أول في قوى األمن
الــداخ ـلــي ف.أ .ال ــذي ال ي ــزال مــوقــوفــا
حتى اآلن ،كــان ُيقلهما بسيارته من
البقاع إلــى بـيــروت لقاء مبالغ مالية
يدفعانها له عبر أحد أقربائه .كذلك،
ّ
اعـتــرفــا ب ــأن الــرقـيــب أول ع.ش .وهــو
أحــد رتـبــاء مكتب مكافحة املـخــدرات
في البقاع ،كان ُي ّ
سرب لهما معلومات
تـتـعـلــق بـهـمــا وب ــآخ ــري ــن ل ـقــاء مـبــالــغ
مالية.
لم تكد ّ
تمر ثالثة أشهر ،حتى أوقف
ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات تـ ــاجـ ــر املـ ـ ـخ ـ ــدرات
ي.ع.ش( .م ــوال ـي ــد  )١٩٩٦الـ ــذي كــان
ي ـن ـق ـلــه ش ـي ــخ م ـع ـمــم ُي ــدع ــى غ.ز .مــن
مـنـطـقــة ال ـب ـق ــاع إلـ ــى مــدي ـنــة ب ـي ــروت.
تاجر املخدرات املوقوف توجد بحقه
 ٧٦مــذكــرة قضائية وعــدلـيــة بجرائم
املخدرات .وقد كشفت التحقيقات معه
وجــود تواصل بينه وبني العديد من
عناصر ورتباء املديرية العامة لقوى
األمــن الــداخـلــيّ .
توسعت التحقيقات
وأدت إلـ ــى تــوق ـيــف  ٨رتـ ـب ــاء آخــريــن
فــي قــوى األمــن الــداخـلــي .وقــد اعترف
ّ
املوقوف ي.ع.ش .بأن معظم هؤالء هم
مــن زبــائـنــه ويستحصلون مـنــه على
املخدرات.
وفـ ــي  ٢٨آذار امل ــاض ــي ،أوق ـ ــف «ف ــرع

مبرر القاضي باالدعاء
بجناية أن ضابط أمن
الدولة المتهم «لم
ينقل مخدرات ،إنما نقل
مطلوبًا بتهمة االتجار
بالمخدرات»

امل ـع ـل ــوم ــات» ت ــاج ــر املـ ـخ ــدرات ع.م.م.
(م ــوالـ ـي ــد  )١٩٧٦امل ـط ـل ــوب ب ـمــوجــب
عشرات مذكرات التوقيف (شريك أحد
أب ــرز املـطـلــوبــن فــي ت ـجــارة امل ـخــدرات
ع.ز.إ .الذي توجد بحقه أكثر من ٩٠٠
مذكرة توقيف) .وقد ّ
بينت التحقيقات
م ــع ع.م.م .أن ــه ي ـتــواصــل م ــع ع ــدد من
ضباط وعناصر قوى األمن الداخلي،
وج ـم ـي ـع ـه ــم يـ ـخ ــدم ــون عـ ـل ــى ح ــاج ــز
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الحكومة بانتظار «صحوة ضمير»...
محلية وخارجية!
للمعاينة امليكانيكية في محلة الحدث
ف ــي ال ـضــاح ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت،
ح ـي ــث كـ ــان ي ـق ــدم ل ـه ــم ش ـق ــة يـمـلـكـهــا
بالقرب من مركز عملهم ،الستخدامها
مقابل تسهيل أم ــوره على الحواجز
األم ـن ـيــة وت ـس ــريــب م ـع ـلــومــات أمـنـيــة
لـ ــه .ت ـ ّ
ـوس ـع ــت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــع تــاجــر
املـ ـخ ــدرات ،وكــانــت املـحـصـلــة توقيف
ثــاثــة ض ـبــاط (ن ـق ـيــب واث ـن ــان بــرتـبــة
مالزم أول) وثمانية رتباء.
وفـ ــي  ٢٦أي ـ ــار امل ــاض ــي ،أوق ـ ــف «ف ــرع
ً
املـ ـعـ ـل ــوم ــات» ك ـ ــا م ــن املـ ـطـ ـل ــوب ر.م.
واملطلوب ح.م .امللقب بـ «الغبي» داخل
أح ــد م ـقــاهــي ب ـل ــدة ريـ ــاق ف ــي الـبـقــاع
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وت ـ ـبـ ــن أنـ ـ ــه تـ ــوجـ ــد بـحــق
الثاني  ٩٠مذكرة توقيف .كذلك تبني
وجـ ــود ت ــواص ــل بـيـنــه وب ــن ع ــدد من
ضباط وعناصر قــوى األمــن ،وكشف
أنه يدفع لهم مبالغ مالية مقابل عدم
تــوقـيـفــه وت ـســريــب مـعـلــومــات ل ــه .في
ه ــذه الـقـضـيــة ،عــوقــب ع ـشــرة ضـبــاط
(ع ـق ـي ــد ومـ ـق ــدم ــان ون ـق ـي ـب ــان وث ــاث ــة
برتبة مالزم أول) وخمسة رتباء ثبت
تورطهم مع التاجر املذكور.
ل ــم تـقـتـصــر حـمـلــة «ف ــرع املـعـلــومــات»
عـلــى ظــاهــرة «ض ـبــاط امل ـخ ــدرات» ،بل
ّ
الكيف
امتدت لتطاول
تجار حشيشة ّ
ّ
والـ ـك ــوك ــاي ــن واملـ ـه ــرب ــن وم ـصــن ـعــي
حبوب الكبتاغون .فقد تمكن ضباط
«ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع» مـ ــن ت ـف ـك ـي ــك م ـع ـظ ــم أفـ ـ ــراد
شـبـكــة ج.ش .ال ـت ــي ذاع صـيـتـهــا في
إدارة تجارة وتهريب الكبتاغون من
لبنان إلى الخارج .كذلك ضبط «فرع
امل ـع ـلــومــات» ف ــي ال ـع ــام  2017خمسة
ماليني حبة كبتاغون معدة للتهريب
ّداخل «ترمس للمياه الساخنة» ،تبني
أن ـه ــا ع ــائ ــدة أي ـضــا لـتــاجــر امل ـخ ــدرات
ُج.ش .املـ ـت ــواري ع ــن األنـ ـظ ــار .كــذلــك،
ض ـب ــط أك ـث ــر م ــن  ١٠٠ك ـي ـل ــوغ ــرام من
حشيشة الكيف في أحد املستودعات.
كــذلــك بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات تـ ـ ّ
ـورط أحــد
ّ
املــرشـحــن لــانـتـخــابــات النيابية في
تأمني مــواد أولية لتصنيع املخدرات
ألحــد تـجــار امل ـخــدرات ،فـجــرى تعميم
بــاغ بحث وتـحـ ّـر بحقه .كذلك تمكن
«ف ــرع امل ـع ـلــومــات» بـعــد عملية رصــد
ألش ـ ـهـ ــر م ـ ــن كـ ـش ــف شـ ـبـ ـك ــة ت ـه ــري ــب
كوكايني دولـيــة عبر مـطــارات العالم.
وكـ ــان هـ ــؤالء ق ــد تـمـكـنــوا م ــن تهريب
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن م ـ ــادة ال ـكــوكــايــن
بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش في
ال ـعــديــد م ــن م ـط ــارات ال ـعــالــم .فــأوقــف
أح ـ ــد أف ـ ــراده ـ ــا وه ـ ــو إي ـط ــال ــي يــدعــى
لوكا روزستوالتو (مواليد  )١٩٦٨في
مـطــار ُ بـيــروت قــادمــا مــن ال ـبــاراغــواي.
وقـ ــد ض ـب ـطــت ب ـح ــوزت ــه ك ـم ـيــة ثــاثــة
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن ال ـكــوكــايــن ال ـخــام،
كانت موضبة داخــل زجاجات كحول
ع ـل ــى ش ـك ــل ك ــوك ــاي ــن سـ ــائـ ــل .كــذلــك
أوقف شقيقه في دبي أثناء محاولته
تـهــريــب كــوكــايــن إل ــى لـبـنــان ليتبني
ّ
أن أف ــراد الشبكة هــم مــن الجنسيات
األملــان ـيــة واإلي ـطــال ـيــة واألرجـنـتـيـنـيــة
والبرازيلية.
«حـ ـمـ ـل ــة ال ـت ـن ـظ ـي ــف» ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـهــا
«ف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات» ب ــواس ـط ــة «األمـ ــن
العسكري» لتنظيف املــديــريــة العامة
ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي م ــن ال ـض ـبــاط
الفاسدين ال تزال مستمرة ،وأدت حتى
اآلن إلى تفكيك خاليا تهريب وترويج
م ـ ـخـ ــدرات وت ــوقـ ـي ــف ع ـ ــدد م ــن ت ـجــار
املخدرات ،ناهيك عن توقيف عشرات
الضباط والرتباء والعسكريني الذين
أظ ـ ـهـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ت ــورطـ ـه ــم فــي
ملفات فساد.

على الرغم من حصر املعنيني بتشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أزم ـ ـ ــة ال ـت ـك ـل ـيــف ب ـع ــوام ــل
وعـقــد داخـلـ ّـيــة بـحـت ّــة ،تشتد الـظــروف
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وتـ ـتـ ـع ــق ــد ،م ـ ــن ال ـج ـن ــوب
الـســوري إلــى معركة الساحل الغربي
في اليمن ومآالت صفقة القرن ،مرورًا
بــال ـض ـغــوط االق ـت ـص ــادي ــة املـتـعــاظـمــة
على إيــران والقمة التاريخية املرتقبة
بني الرئيسني األميركي والروسي في
فنلندا.
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
الـعــائــد مــن سـفــر ،يــربــط أزم ــة التأليف
بــ«صـحــوة ضمير» الـقــوى السياسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـس ــك بـ ـش ــروطـ ـه ــا ،بـحـســب
الخالصات واالنطباعات التي سادت
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،ب ـع ــد ات ـ ـصـ ــال ال ـح ــري ــري
ّ
بالرئيس ميشال عون أمس .لكن كثرًا
فــي الــداخــل ،بــات باعتقادهم أن كلمة
ّ
السر للتشكيل ،ليست عند الحريري
ً
أص ــا ،بـ ّـل فــي الـسـعــوديـ ّـة ،الـتــي باتت
تربط امللف اللبناني بملفات املنطقة،
على رغم الطمأنات التي يحصل عليها
اللبنانيون ،وآخرها من اإلمارات.
ّ
وحـ ـت ــى لـ ــو كـ ـ ــان مـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـحـ ــل عـنــد
ّ
الحريري ،الذي بات مضطرًا إلى لعب
دور اإلط ـف ــائ ــي وامل ـ ـحـ ــاور وامل ـصــالــح
ّ
ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة امل ـت ـقــاب ـلــة ،إل
أن املــواجـهــة تتفاقم فــي الــداخــل ،وفي
ً
الــدائــرة املحيطة مـبــاشــرة بالحريري
عـبــر حـلـفــائــه ،مــن ال ـخــاف املستفحل
ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر والـ ـق ـ ّـوات
اللبنانية ،إلــى ال ـصــراع املتعاظم بني
الحزب التقدمي االشتراكي والعونيني
ّ
والحصة الدرزية
من بوابة النازحني
الحكومة ،إلى العقدة الثالثة ،وهي
في
ّ
تمثيل الــنــواب الـ ّـسـنــة مــن خ ــارج تيار
املستقبل بحصة وزارية.
ومما ال ّ
ّ
ّ
السياسية
القوى
شك فيه ،أن
ّ
باتت تتعامل اآلن مع امللف الحكومي،
وك ـ ــأن ـ ــه ب ـح ـك ــم امل ـ ـ ـ ّ
ـؤج ـ ـ ــل ،وال س ـ ّـي ـم ــا
الرئيس نبيه بـ ّـري ،الــذي قـ ّـرر الشروع
فــي دع ــوة مجلس ال ـنــواب إل ــى جلسة
عــامــة ه ــي األولـ ــى للمجلس الـجــديــد،
ّ
وعلى جدول أعمالها انتخاب اللجان
النيابية ورؤسائها ومقرريها ،بعد أن
ّ
يتريث في اتخاذ القرار بانتظار
كــان
ّ
أن تتضح مآالت تشكيل الحكومة.
وبـ ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أمـ ــس،
ف ـ ــي ع ـ ــن الـ ـتـ ـيـ ـن ــة ،أشـ ـ ـ ــار بـ ـ ــري أم ـ ــام
ّ
ّ
زواره أمــس ،إلــى أن «الرئيس املكلف
أبلغني بــأنــه سيبدأ جــولــة اتـصــاالت
جــديــدة» ،وأن «تــركـيــزه سيكون على
خـطــوط ثــاثــة مــع العونيني والـقــوات
ورئـيــس الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط» .وف ـي ـم ــا ل ـف ــت ب ــري
إلـ ـ ــى أن «كـ ـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــريـ ــري ع ـ ــن أن ـن ــا
على مــوجــة واح ــدة ،يعني أنـنــا نحن
االثـنــن نـصـ ّـر على استعجال تأليف

ّ
ّ
ّ
الحكومة» ،أكــد املــؤكــد بــأن «العقبات
ال ت ـ ـ ــزال هـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ،وع ــالـ ـق ــة عـنــد
ال ـف ــري ـق ــن امل ـس ـي ـح ـيــن ،وأن ال ش ــيء
ي ـبـ ّـن ح ـصــول ت ـقــدم جـ ــدي» .وأض ــاف
ّ
«تمهل قبل رحلته السياحية
بري أنه
األخـيــرة فــي توجيه الــدعــوة إلــى عقد
ّ
جلسة النتخاب اللجان ،عله يتحقق
أي ّ
تقدم في امللف الحكومي ،لكن ذلك
لم يحصل ولم أعد أستطيع االنتظار
أكثر من ذلــك» ،وقــد علمت «األخـبــار»
ب ــأن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي يتجه
فــي الـســاعــات املقبلة إلــى اتـخــاذ قــرار
ب ــدع ــوة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة إل ـ ــى جـلـســة

ّبري ّ
قرر دعوة
مجلس النواب إلى
هي األولى
جلسة عامة َ
للمجلس المنتخب،
وعلى ّجدول أعمالها
انتخاب اللجان النيابية

النتخاب اللجان في األسبوع املقبل،
علمًا أنه قرر استئناف «لقاء األربعاء
النيابي» ،اعتبارًا من اليوم.
ّ
ولعل الحريري في حركته أمس ،يزيد
من مهلة الوقت املستقطع قبل إعــداد
م ـس ـ َّـودة التشكيلة الـحـكــومـيــة ،حيث
أبـلــغ الــرئـيــس عــون أن لــديــه اتـصــاالت
ولـ ـق ــاءات سـيـجــريـهــا خ ــال الـســاعــات
املقبلة قبل صعوده إلى بعبدا مجددًا،
وعـ ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا ي ـت ـض ــح لـ ــه إن ك ــان
َّ
مسودة تشكيلة حكومية
جاهزًا لحمل
ّ
إلـ ــى ل ـق ــائ ــه امل ــرت ـق ــب م ــع ع ـ ــون ،أو أن
«االجتماع سيكون مناسبة للتقييم».
ّ
ما ّ
يهم رئيس الجمهورية« ،أن التأخير
ّ
ي ــزي ــد ه ــواج ــس ال ـل ـب ـنــان ـيــن وي ــوس ــع
دائرة الشكوك حول مستقبل االوضاع
ف ــي ل ـب ـنــان ،ألن ه ـنــاك مـحـطــات مهمة
جدًا تحتاج إلى قرارات من الحكومة»،
ّ
معنية في قصر
على ما تقول مصادر
بعبدا لـ«األخبار».
مــن امل ــؤش ــرات ال ـتــي ت ـقــرأ إي ـجــابــا ،في
بعبدا« ،زيــارة السفير اإلماراتي حمد
ال ـشــام ـســي ل ـب ـع ـبــدا ،وال ــرس ــال ــة الـتــي
حملها مــن القيادة اإلمــاراتـيــة ،والتي
ت ـح ـمــل ف ــي ط ـ ّـي ــات ـه ــا دعـ ـم ــا إم ــارات ـي ــا
ّ
يصب في خانة
لالستقرار ،وهذا أيضًا
اإليـجــابـيــة على الصعيد الحكومي»،

تقول املصادر نفسها.
وال ي ـم ـكــن املـ ـ ــرور فـ ــوق امل ــوق ــف ال ــذي
أطلقه البطريرك املــارونــي الكاردينال
بـشــارة الــراعــي ،مــن على منبر بعبدا،
أمس ،وأعلن فيه رفضه لـ«الثنائيات»،
ِّ
مذكرًا باليوم الذي جمع فيه األقطاب
املـ ــوارنـ ــة األرب ـ ـعـ ــة ف ــي عـ ــام  2011فــي
بـ ـ ـك ـ ــرك ـ ــي ،وحـ ـيـ ـنـ ـه ــا أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـع ــرض
ّ
لالنتقاد ،مؤكدًا «رفض إقصاء أحد أو
التفرد مع أحد وال أحد فوق أحد».
ّ
ُ
وعلم أن موضوع املصالحة املسيحية
ح ـضــر ب ــن ع ــون والـ ــراعـ ــي ،وبـحـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
أبـلــغ سيد بكركي أنــه «مــع املصالحة
املسيحية وال رجــوع عنها ،أمــا الشق
السياسي ،فيحصل التفاهم حوله بني
االح ــزاب» .يذكر أن الراعي سيستقبل
غـ ـدًا ف ــي ب ـكــركــي وزيـ ــر اإلع ـ ــام ملحم
ريـ ــاشـ ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ك ـن ـعــان
ل ـل ـت ـش ــاور م ـع ـه ـمــا ف ــي إمـ ـك ــان تــرمـيــم
تفاهم معراب.
وي ــؤك ــد زوار ب ـع ـبــدا «ح ـ ــرص رئـيــس
الجمهورية على إعادة إدارة محركات
تشكيل الحكومة بقوة ،وهــذا سيكون
مــوضــوع درس فــي اللقاء القريب بني
عون والحريري».
والح ـ ــظ ال ـ ـ ــزوار أنـ ــه «فـ ــي األس ـبــوعــن
ّ
األخ ـيــريــن ه ـنــاك م ــن رك ــز ف ــي مــواقـفــه
وح ـ ـ ـمـ ـ ــاتـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــل رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـســؤول ـيــة عـ ــدم تــألـيــف
الحكومة ،علمًا أن عون فعل كل شيء
مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــأل ـي ــف،
خـصــوصــا ف ــي ل ـقــاءاتــه املـتــاحـقــة مع
كل من سمير جعجع ووليد جنبالط
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات أخـ ـ ـ ــرى لـ ـه ــا تـمـثـيـلـهــا
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وق ــد تـمـنــى على
َّ
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ــلـ ــف م ـع ــال ـج ــة ال ـع ـق ــدة
الـ ُّـسـنـيــة املتمثلة بتمثيل ال ـن ــواب من
خ ــارج كـتـلــة املـسـتـقـبــل ،وه ــو مستمر
بــالـقـيــام بــواجـبــاتــه الــدسـتــوريــة ،وهــو
جاهز للبحث مع الحريري بالتشكيلة
الحكومية عندما يكون األخير جاهزًا
لذلك».
وفيما تــرى مصادر مواكبة أن «ليس
بـ ــاألفـ ــق مـ ــا ي ــوح ــي ب ـح ـل ـح ـلــة لـلـعـقــد
الـظــاهــرة» ،تشير إلــى أنــه «على الرغم
م ــن سـ ــوداويـ ــة األجـ ـ ـ ــواء ال ـت ــي راف ـق ــت
ِّ
تصرف
تشكيل الحكومة الحالية التي
يذكر الجميع أنه فجأة
األعمال راهنًاُ ،
انفرجت األمور وشكلت بعد ظهر يوم
احد ،وهذا األمر وارد في عملية والدة
ُ
الحكومة الحالية التي قد تبصر النور
فــي أي لـحـظــة ،عـلـمــا أن ه ـنــاك جهات
لها مصلحة بالترويج ألج ــواء تقول
إن األم ـ ــور غ ـيــر قــاب ـلــة ل ـل ـحــل ،وه ـنــاك
ً
جهات أخرى غير راغبة أصال بتأليف
الحكومة».
(األخبار)

رد

جريصاتي يتهم المشنوق «بالتجني على القضاء»
أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن اإلعالم املرئي
واملكتوب «نقل عن معالي الوزير الصديق نهاد املشنوق
كالمًا عن موضوع إطالق متهم بقرصنة إلكترونية
حيث اعتبر أنه جزء من الفولكلور اللبناني الذي عودنا
أن التدخل السياسي واملالي في بعض القضاء يعطي
نتائج من هذا النوع وأن جزءًا من القضاء يتصرف بناء
على تدخالت وليس إلحقاق الحق» .وأضاف« :هذا الكالم
فيه تجن على القضاء ،كل القضاء الذي لن يكون يومًا
جزئية أو مجزأ ،بل سلطة من سلطات الصمت الكبرى
التي تتكلم عن ذاتها بتدابيرها وقراراتها وأحكامها باسم
الشعب اللبناني ،وهذه السلطة محصنة بذاتها ،وعلى
السياسيني عامة تحصينها أيضًا ،وأن كل قاض اليوم

يعتبر نفسه من هذا الجزء الذي يتهمه وزير الداخلية
بالتبعية السياسية واملالية ،وهو اتهام خطير ،ال سيما أنه
غير موثق بشيء .يكفي أن يرفع السياسيون أيديهم عن
القضاء ويتركوه يعمل ويخففوا من القيود عليه لتسريع
املحاكمات وعدم إنهاكه بملفات تجاذباتهم السياسية
التي تضاف إلى ملفات مرهقة أخرى وناجمة عن النزوح،
على ما تدل اإلحصائيات القضائية».
وختم جريصاتي« :إن ملف القرصنة بالذات ،والذي تناوله
أيضًا إعالم مكتوب تشهيري ومغرض ومشهود له باتباع
منهج اإلثارة الغرائزية ،إنما هو موضع عناية القضاء
املختص بحكمة وروية وسرية حتى االنتهاء من مرحلة
التحقيق».
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قضية اليوم

جعجع والسعودية ...إلزامية الممر األميركي
حقق رئيس القوات اللبنانية سمير جعجعّ ،
تقدمًا على ثالثة محاور :الفوز بكتلة نيابية وازنة ،فرصة زيادة حصة القوات
الوزارية ،وضع نفسه على سكة الرئاسة األولى من خالل تحوله إلى رأس حربة المملكة العربية السعودية في لبنان .أي
مسار سلكه جعجع حتى وصل إلى ما وصل إليه مع السعودية والسعوديين؟
غادة حالوي
ال يراهن سمير جعجع على السعودية
أكثر من السعوديني أنفسهم .اململكة
تدرك أنها بال دعم األميركيني تصبح
مهددة من داخلها ،فهل يكون جعجع
ملكيًا أكـثــر مــن السعوديني املؤمنني
بـ ــأم ـ ـيـ ــركـ ــا؟ الـ ـب ــوصـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
القواتية واضحة .لندع خطاب «لبنان
ً
أوال» جــانـبــا .ره ــان مـعــراب األول هو
ع ـلــى األم ـي ــرك ـي ــن .ب ـعــد ذلـ ــك ،تـتـبــدى
ح ـس ــاب ــات وأول ـ ــوي ـ ــات م ـت ـح ــرك ــة .فــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ت ـحــدي ـدًا ،أث ـبــت جعجع
للسعوديني أنه حصان رابح .يخطط.
يــراكــم .يـتـقــدم .يـتــراجــع .ي ـنــاور .قــدرة
فائقة على تغليف املعارك بالسياسة.
يستطيع رئيس الـقــوات أن يقول إنه
منذ خــروجــه مــن سجن وزارة الدفاع
لــم ينفذ انـقــابــات فــي الـسـيــاســة .هو
م ــدرك أنــه لــوال دم رفـيــق الـحــريــري ملا

شكلت أحداث  7أيار 2008
محطة مفصلية بالنسبة إلى
«االستثمار» السعودي في لبنان
أم ـك ــن ل ــه أن ي ـخ ــرج م ــن ال ـح ـبــس في
اليرزة .تلقائيًا ،صارت السعودية هي
الحاضنة اإلقليمية للفريق السياسي
اللبناني املناهض لسوريا ،ومن بينه
القوات اللبنانية.
 13سـنــة كــانــت كفيلة بــإجــراء الكثير
م ــن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات .ن ـج ــح ج ـع ـجــع فــي
معظمها .هــل يـفـ ِّـرط بــه السعوديون؟
حتمًا ،ال.
هــو املـتـقــدم عـلــى اآلخــريــن مــن حلفاء
امل ـم ـل ـك ــة ،وب ـي ـن ـه ــم س ـع ــد الـ ـح ــري ــري.
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوروا ،خـ ـ ـ ــال مـ ـ ــأدبـ ـ ــة اإلفـ ـ ـط ـ ــار
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أقـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـق ــائ ــم
بــاألعـمــال الـسـعــودي فــي لـبـنــان وليد
البخاري في بيت السفير في اليرزة،
ت ـع ـ ّـم ــد الـ ـب ــروت ــوك ــول وض ـ ــع كــرســي

لـ ـجـ ـعـ ـج ــع ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ــاولـ ـ ــة الـ ـضـ ـي ــوف
الــرئـيـسـيــة .بالنسبة إلــى الـسـعــوديــة،
جعجع هو الحليف الذي يتقدم على
ّ
ّ
كل اآلخرين أينما حــل ،وألجله يمكن
ت ـج ــاوز ال ـب ــروت ــوك ــول ،فـيـخـ َّـصــص له
مقعد على «طاولة الرؤساء».
ه ــذا ال ـس ـلــوك ال ـس ـع ــودي امل ـت ـك ـ ّـرر في
ت ـم ـي ـيــز ج ـع ـجــع يـ ـب ـ ّـن أن ـ ــه ص ـ ــار فــي
آخ ــر سنتني تـحــديـدًا ،املـعـتـ َـمــد األول.
الناطق األولِّ .
املعبر األول عن اململكة
فــي لـبـنــان ،أي إنــه يتقدم على معظم
املـسـلـمــن وامل ـس ـي ـح ـيــن .ال ـجــديــد أنــه
ص ــار يـتـقــدم بـعــد ال ــراب ــع مــن تشرين
ال ـثــانــي  2017ع ـلــى س ـعــد ال ـحــريــري.
ّ
واق ـ ـ ـ ــع يـ ـسـ ـتـ ـف ــز قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات م ـس ـي ـح ـيــة
وم ـس ـل ـم ــة ت ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ك ـس ــب ودّ
اململكة وأن تتقدم على غيرها هناك.
ِّ
السر يكمن في «ثباتنا على مواقفنا،
فيما اآلخرون متقلبون» يقول قيادي
قواتي.
يعيد م ـســؤول ال ــدائــرة اإلعــامـيــة في
الـقــوات شــارل جبور ،بــدايــات العالقة
التاسيسية إلــى عــام  ،1986لكنها لم
تـتــوطــد إال فــي ع ــام  1989مــع توقيع
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف «ي ـ ــوم ّأمـ ـن ــت بـكــركــي
الغطاء املسيحي الديني لهذا االتفاق،
فيما ّأمـنــت الـقــوات الغطاء املسيحي
السياسي».
م ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول جـ ـعـ ـج ــع إل ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ــن
فـ ــي ع ـ ــام  ،1994ت ــراجـ ـع ــت ال ـع ــاق ــة،
وخصوصًا أن السعوديني ،والتزامًا
بقرار األميركيني بعد حــرب الخليج،
القاضي بتلزيم ملف لبنان للرئيس
ِّ
الراحل حافظ األســد ،كانوا يسلمون
ب ـك ــل الـ ـصـ ـي ــاغ ــات الـ ـس ــوري ــة لـلـمـلــف
ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ـمــا أن ل ـهــم م ــن يمثلهم
بصورة دائمة على الطاولة اللبنانية،
أي رفيق الحريري ،بالشراكة الكاملة
مع القيادة السورية.
بعد مقتل رفيق الحريري وانسحاب
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ــن ل ـب ـن ــان ،خ ــرج
سمير جعجع مــن السجن فــي مطلع
صيف عام  11 .2005سنة من االعتقال

كانت كفيلة بجعل الرجل يعيد النظر
بمنظومة عالقات لم توفر له الحماية
فــي الـنـصــف األول مــن التسعينيات.
تـ ــدري ـ ـجـ ــا ،ت ـ ــوط ـ ــدت عـ ــاقـ ــة ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــال ـس ـعــودي ــن .ك ــل الــذيــن
تعاقبوا على السفارة السعودية في
لـبـنــان مــن س ـفــراء وقــائـمــن بــاألعـمــال
ك ــان ــوا ي ـت ـل ـقــون وص ـي ــة واح ـ ـ ــدة :دعــم
سمير جعجع وقواته .ولو أن السفارة
كانت الواسطة في العالقة في غالبية
األحيان ،إال أنها أضحت مباشرة.
وح ـي ـن ـم ــا ي ــرغ ــب ج ـع ـجــع ف ــي زي ـ ــارة
امل ـم ـل ـكــة ،تــأت ـيــه ب ـعــد ال ــدع ــوة طــائــرة
ّ
خاصة تقله ،وموعد مقرر إما مع امللك
أو ولـ ّـي عـهــده .ومــن خــال عالقته مع
السعودية بنى عالقة جيدة أيضًا مع
اإلمارات التي يطلق على ّ
ولي عهدها
محمد بن زايد لقب املرشد السياسي
ل ــول ـ ّـي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن
سلمان.
ق ـبــل اغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري ،كـ ــان سـلــوك
اململكة لبنانيًا ،مألوفًا من الجميع في
الداخل والخارج .بعد االغتيالّ ،
تبدل
تـعــامــل ال ـس ـعــوديــن .جــريـمــة اغـتـيــال
الحريري أصابتهم قبل غيرهم .ليس
ألن ــه يـحـمــل هــويــة س ـعــوديــة ،بــل بما
يـمـثــل لـلـمـمـلـكــة ف ــي ل ـب ـنــان واملـنـطـقــة
ب ــأس ــره ــا .س ـقــط ال ـح ــري ــري وخــرجــت
سوريا من لبنان .كــان ال بد من أكثر
من غازي كنعان .كبرت أدوار السفراء
وال ـق ـنــاصــل ف ــي ب ـي ــروت م ــن جـيـفــري
فيلتمان وبــرنــار إيمييه إلــى غيرهم
م ــن س ـف ــراء ال ـع ــرب ،وال سـيـمــا سفير
اململكة فــي لبنان .مــات املـلــك فهد بن
ّ
عبد العزيز في صيف عام  2005وحل
محله امللك عبد الله الذي أولى عناية
استثنائية لسعد الحريري وحلفائه
اللبنانيني.
بـ ـع ــد ح ـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز  2006وخـ ـط ــاب
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد فــي
جــامـعــة دمـشــق ال ــذي تـحــدث فـيــه عن
«أشباه الرجال» ،بدأت مملكة الصمت
خياراتها الهجومية لبنانيًا .سفيرها

فــي ب ـيــروت عـبــد الـعــزيــز خــوجــة أخــذ
عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه فـ ـت ــح ع ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع كــل
م ـك ـ ّـون ــات  14آذار .ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــة
تحديدًا ،دشنت القوات عمليًا مرحلة
جــديــدة فــي عالقاتها مــع السعودية،
لكن بقي سعد الـحــريــري ابــن اململكة
َّ
ّ
واملمر اإللزامي لسمير جعجع
املدلل
إلى السعودية.
شـكـلــت أح ـ ــداث  7أيـ ــار  2008محطة
مفصلية بالنسبة إلــى «االسـتـثـمــار»
ال ـس ـع ــودي ف ــي ل ـب ـن ــانُ :دفـ ـع ــت ط ــوال
ثالث سنوات مئات ماليني الدوالرات،
ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة س ـي ـطــرة ح ــزب الـلــه
عـلــى الـعــاصـمــة فــي وق ــت قـيــاســي .إذا
عدنا إلــى وثــائــق «ويكيليكس» التي
نشرتها «األخ ـبــار» قبل سـنــوات ،فإن
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع قـ ــام ف ــي ال ـت ــاس ــع مــن
أيــار  2008بزيارة مسائية «مفاجئة»
للسفارة األميركية فــي عــوكــر« ،طــرح
خاللها فكرة نشر قوات عربية لحفظ
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ع ــدي ــده ــا 5000
جـنــدي» ،مؤيدًا الطرح السعودي في
هــذا الـشــأن .وقــالــت القائمة باألعمال
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـي ـش ـي ــل سـ ـيـ ـس ــون فــي
برقيتها« :أبلغنا جعجع أن لديه بني
 7000إلى  10000مقاتل على استعداد
ل ـل ـت ـحــرك» ،مـضـيـفــا« :لـكـنـنــا بـحــاجــة
إلى دعمكم للحصول على األسلحة»
عبر «عملية اإلمــداد البرمائية» .على
ال ـهــامــش ،طـلــب جـعـجــع مــن سيسون
«دع ـ ـ ـ ـ ــم (رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد)
ال ـس ـن ـي ــورة ط ـ ــوال الـ ـط ــري ــق» ،و«رفـ ــع
م ـع ـن ــوي ــات» س ـعــد ال ـح ــري ــري وول ـيــد
جنبالط.
وفيما اقترح الحريري على سيسون
ّ
ف ــي ال ـثــانــي ع ـشــر م ــن أيـ ــار أن تـحــلــق
ول ــو «ط ــائ ــرة أمـيــركـيــة واح ـ ــدة» فــوق
سوريا «تهديدًا» لها ال أكثر ،أو تنشر
أسطولها البحري السادس على طول
ال ـح ــدود الـســاحـلـيــة ال ـس ــوري ــة ،حيث
إن قــوى  14آذار ال يمكنها أن تصمد
ً
ط ــوي ــا أمـ ــام «حـ ــزب الـ ـل ــه» ،وإال فقد
ي ـض ـطــرون إل ــى «إبـ ـ ــرام ات ـف ــاق م ـعــه»،

ت ـ ــورد وث ـي ـقــة ثــان ـيــة م ــؤرخ ــة ف ــي 13
أيـ ــار ،أن جـعـجــع أبـلـغـهــا بــأنــه التقى
أشرف ريفي (املدير العام لقوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي) ف ــي  12أيـ ـ ــار وطـ ـل ــب مـنــه
املساعدة في تأمني «الذخائر» من دول
ّ
أخ ــرى .هــذا األم ــر أكــدتــه وثيقة ثالثة
لـ«ويكيليكس» مــؤرخــة فــي  12أيــار،
قالت فيها سيسون إن جعجع أبلغها
خـ ــال زي ـ ـ ــارة م ـســائ ـيــة ل ـل ـس ـف ــارة فــي
عوكر برفقة وزيــر السياحة جوزيف
سركيس بضرورة وضع استراتيجية
طــويـلــة األم ــد ل ــ«ك ـبــح» ج ـمــاح «حــزب
الـلــه» ،مــؤكـدًا لها أنــه يعمل مــع ريفي
لشراء «ذخائر» للميليشيا التابعة له
وملقاتلي جنبالط.
في  15أيار ،كتبت سيسون أن حكومة
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة أل ـغ ــت ف ــي  14أي ــار
قـ َ
ـراريـهــا الشهيرين بـمـصــادرة شبكة
االت ـص ــاالت الـتــابـعــة ل ـســاح اإلش ــارة
ال ـخ ــاص ب ــ«ح ــزب ال ـل ــه» وإق ــال ــة قــائــد
جـ ـه ــاز أمـ ـ ــن مـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ــدول ــي
ُّ
العميد وفيق شقير ،وأنــه اتـ ِـفــق على
ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة فـ ــي  16أيـ ــار
«لفتح حوار وطني يركز على تشكيل
ال ـح ـكــومــة وع ـل ــى ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات
جــديــد» ،تمهيدًا إلج ــراء االنـتـخــابــات
النيابية وانتخاب رئيس للجمهورية.
بعد انتخاب ميشال سليمان في 25
أيار  ،2008دخل لبنان في «ستاتيكو
ال ــدوح ــة» ،إل ــى أن ج ــرت االنـتـخــابــات
النيابية فــي عــام  2009ب ــإدارة مالية
وسياسية سعودية ،أدارها الحريري
وتجاوزت كلفتها املليار دوالر ،ونال
م ـن ـه ــا س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ح ـص ــة وازن ـ ــة
فــي مــواجـهــة خـصــم الـسـعــوديــة األول
مسيحيًا :العماد ميشال عون.
غ ـ ـ ـ ــداة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات  ،2009ح ـص ـلــت
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـ ــرحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ــاقـ ــة
ال ـس ـعــوديــن بـجـعـجــع ،عـنــدمــا رفــض
املهادنة في لحظة «السني سني» ،لكن
م ــع إس ـق ــاط حـكــومــة س ـعــد الـحــريــري
بضربة استقالة ثلثها املعطل ( 8آذار
 +الوزير امللك عدنان السيد حسني)،

ومن بعدها انتقال الحريري لإلقامة
فــي ال ـخ ــارج ،بحجة الــوضــع األمـنــي،
تحول جعجع بحكم الفراغ إلى زعيم
 14آذار الفعلي ،لتبدأ العالقة املميزة
بني السعودية ومعراب.
ل ــم ي ـت ــردد سـمـيــر ج ـع ـجــع ،ف ــي بــدايــة
األزمــة السورية في املجاهرة بموقفه
الــداعــم لـلـمـعــارضــة ال ـســوريــة ،ونجح
في صياغة عالقة ثابتة مع املخابرات
السعودية ،بدءًا من بندر بن سلطان،
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ـم ـ ـقـ ــرن بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز،
ً
و ّص ــوال إل ــى خــالــد الـحـمـيــدان .عالقة
وف ــرت الــدعــم السياسي ومـعــه مبالغ
شهرية لـلـقــوات ،تدفع إمــا على شكل
مخصصات ،أو هــدايــا ،أو بــدل شــراء
مواسم التفاح في منطقة بشري.
فــي ع ــام  ،2014لــم ينجح جعجع في
معركته الرئاسية ،على الرغم من دعم
السعودية له ،وقد اعتذر منه السفير
ً
علي عواض العسيري يومذاك ،قائال
لـ ـ ــه« :أن ـ ـ ــت م ــرشـ ـحـ ـن ــا ،إنـ ـم ــا الـ ـظ ــرف
لـيــس مــؤات ـيــا بـعــد النـتـخــابــك رئيسًا
للجمهورية».
ّ
م ــع ت ـب ــن ــي س ـع ــد الـ ـح ــري ــري تــرشـيــح
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوية،
أدار ج ـ ـع ـ ـجـ ــع م ـ ـح ـ ــرك ـ ــات ـ ــه ص ـ ــوب
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ونـ ـج ــح ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
مـيـشــال ع ــون ف ــي قـطــع ال ـطــريــق على
فرصة وصول زعيم املردة إلى بعبدا.
ـادت إل ــى «اتـ ـف ــاق م ـع ــراب»،
ش ــراك ــة قـ ـ ّ
وأساسها تبني القوات ترشيح عون
لرئاسة الجمهورية .اقتنعت اململكة
بــاتـفــاق م ـعــراب ،وص ــار مـيـشــال عــون
خ ـي ــارًا س ـعــوديــا ـ ـ ـ ـ حــريــريــا لـلــرئــاســة
األولى.
رب ـمــا يــريــد سـمـيــر جـعـجــع أن يلعب
ّ
الجميل الــذي صـ ّـح القول
دور بشير
ف ـيــه ف ــي ح ـق ـبــة مـعـيـنــة إنـ ــه «األق ـ ــوى
مسيحيًا» ،فاستطاع أن ينسج عالقة
ّ
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي زك ـ ــت انـتـخــابــه
رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة ع ــام  .1982لكن
بــاطــن األمـ ــور ال يـطــابــق ظــاهــرهــا ،إذ
ينفي الوزير السابق كريم بقرادوني
وج ـ ـ ــود ع ــاق ــة مـ ـب ــاش ــرة بـ ــن بـشـيــر
الـ ـجـ ـم ـ ِّـي ــل وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن« :الـ ـع ــاق ــة
ك ــان ــت تـ ـم ـ ّـر ع ـب ــر ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ال ـتــي سـ ّـهـلــت زي ــارت ــه ملــديـنــة الـطــائــف
السعودية وطلبتّ مــن اململكة تأمني
تأييد النواب السنة النتخابه رئيسًا
لـلـجـمـهــوريــة ،ف ـت ـظــاهــرت الـسـعــوديــة
وك ــأن بشير مرشحها ،وه ــذا لــم يكن

ّ
صحيحًا بدليل إحجام النواب السنة
عن انتخابه ،بمن فيهم صائب سالم
الذي خرج ليترحم عليه أمام وسائل
ّ
الجميل في ما
اإلعالم ،وينتخب أمني
بعد».
امل ـق ــارن ــة ب ــن بـشـيــر وج ـع ـجــع ليست
سـهـلــة بالنسبة إل ــى ب ـق ــرادونــي« :لــو
ك ــان بشير ال ي ــزال عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
لكان نمط العالقة مع اململكة مختلفًا،
ألنه لم يكن في وارد أن يقبض األموال
من اآلخرين ،وال كانت سياسة اململكة
بتعاطيها مع لبنان مشابهة ملا هي
عليه في يومنا هذا».
امل ـ ـع ـ ــادل ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ـ ـنـ ــد ج ـع ـج ــع.
«امل ـ ــارون ـ ــي الـ ـق ــوي» ه ــي ك ـل ـمــة الـســر
ال ـتــي أع ـطــت ذري ـعــة إس ـقــاط فرنجية
وأع ـ ـطـ ــت ش ــرع ـي ــة م ـس ـي ـح ـيــة ال أح ــد
يـسـتـطـيــع األخ ــذ والـ ــرد بـشــأنـهــا .أمــا
وأن «الجنرال» قد وصــل إلــى القصر،
يـصـبــح الـ ـس ــؤال :م ــن سـيـكــون وريـثــه
املاروني بعد أربع سنوات؟
لن تنتهي الحرب الرئاسية املفتوحة
بــن جعجع ورئ ـيــس الـتـيــار الوطني
الحر جبران باسيل« .االنـقــاب» على
تفاهم مـعــراب ،ســواء أكــان مسؤولية
ه ــذا أم ذاك ،ي ـن ــدرج ف ــي س ـي ــاق هــذه
املــواج ـهــة ال ـتــي ستستخدم فـيـهــا كل
الوسائل املتاحة سياسيًا.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ن ـت ـي ـجــة ح ـ ــرب اإللـ ـغ ــاء
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ،ورغـ ـ ــم ال ـخــط
الـ ـبـ ـي ــان ــي الـ ـتـ ـص ــاع ــدي فـ ــي ال ـع ــاق ــة
السعودية ـ ـ الـقــواتـيــة ،يــواجــه سمير
جعجع املشكلة ذاتها :تسويقه ليس
ً
سهال في الــذاكــرة السنية ،خصوصًا
فـ ــي ضـ ـ ــوء مـ ــا أف ـ ــرزت ـ ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة م ــن خ ـ ـيـ ــارات س ـن ـيــة (ث ـلــث
ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـسـ ـن ــي) .ه ـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات
ال «ت ـه ـض ــم» ج ـع ـجــع رئ ـي ـس ــا ل ـحــزب
القوات ،فكيف رئيسًا للجمهورية؟
بــدا جعجع يــوم رافــق كتلته النيابية
إلى االستشارات النيابية امللزمة في
ق ـصــر ب ـع ـب ــدا ،ك ــأن ــه ي ـق ـتــرب خ ـطــوات
ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــات ـ ـجـ ــاه ح ـل ـم ــه ال ــرئ ــاس ــي
«متكئًا على دعم سعودي ثابت» من
وجهة نظر القواتيني ،لكن أحد حلفاء
جعجع يقول العكس« :طريق الرئاسة
ّ
تمر بالرياض وطهران معًا .صحيح
أنه قطع الدرب على سليمان فرنجية
مل ـص ـل ـحــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .ل ـك ــن األي ـ ــام
اآلت ـيــة ستظهر إذا كــانــت اململكة في
جيبه أم ال».

المقارنة بين بشير
وجعجع ليست
سهلة بالنسبة إلى
بقرادوني (هيثم
الموسوي)

تقرير

ُ
ُ
ّ
هل تعامل «الخارجية» الكويت بالمثل وتجمد اعتماد سفيرها؟
يوم ّ
جمدت السعودية تعيين السفير
اللبناني لديها فوزي ّ
كبارةّ ،ردت رئاسة
الجمهورية ووزارة الخارجية بعدم
السعودي حتى
تعيين موعد للسفير
ُ
ُي ّ
قدم أوراق اعتماده .حاليًا ،تريد
سفير جديد لها في
الكويت تعيين
ٍ
لبنان ،في وقت ترفض استقبال أوراق
اعتماد السفير اللبناني ُ
المختار لديها.
هل يتعامل لبنان مع الكويت بالمثل؟

ُيحاول ديبلوماسيون في
«الخارجية» حصر تمثيل
«أمل» الديبلوماسي بدولة
قطر (مروان طحطح)

ليا القزي
ّ
بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ـ ــام ،ت ـ ـحـ ــل الـ ـسـ ـن ــوي ــة األول ـ ــى
إلقــرار الحكومة اللبنانية التشكيالت
الــديـبـلــومــاسـيــة ،ف ــي  20ت ـمــوز .2017
س ـن ــة مـ ـ ـ ـ ّـرت ،ال ـت ـح ــق خ ــال ـه ــا جـمـيــع
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ت ـق ــري ـب ــا ،ب ــأم ــاك ــن
ع ـم ـل ـه ــم ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـس ـف ـي ــر ري ـ ــان
س ـع ـيــد ،الـ ــذي ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـكــون
رئيس البعثة اللبنانية لــدى الكويت.
ُ
لــم تــرســل أوراق سـعـيــد إل ــى الـكــويــت،
ّ
ألن ال ــدول ــة الـخـلـيـجـيــة وض ـعــت فيتو
على قـبــول اعـتـمــاد سفير ينتمي إلى
الطائفة الشيعية .بقي سعيد في مركز
عـمـلــه ف ــي جـنـيــف ،بـصـفـتــه املـسـتـشــار
األول في بعثة لبنان لدى األمم املتحدة
الدولية ،على رغـ ّـم ترفيعه
واملنظمات
ُ
إلــى رتـبــة سفير .املـضـحــك ،أن ــه أصبح
لـلـبـنــان س ـف ـيــران ف ــي الـبـعـثــة نـفـسـهــا،
ريـ ــان سـعـيــد وس ـل ـيــم ب ـ ــدورة (رئ ـيــس

ُ
ال ـ ُـب ـع ـث ــة امل ـ ـعـ ـ ّـن ف ــي تـ ـم ــوز امل ــاض ــي).
ّ
عـلـمــا أن ال ـق ــان ــون يـمـنــع وجـ ــود أكـثــر
مــن ديبلوماسي مــن الفئة األول ــى في
البعثة نفسها.
ه ــذا الــوضــع الــديـبـلــومــاســي «ال ـشــاذ»،
إن كـ ـ ــان فـ ــي الـ ـع ــاق ــة ال ـث ـن ــائ ـي ــة بــن
ل ـب ـنــان وال ـك ــوي ــت ،أو ف ــي وض ــع ري ــان
سـعـيــد املـهـنــي ،لــم يـكــن ب ـن ـدًا أســاسـيــا
عـلــى ج ــدول أع ـمــال أي مــن املـســؤولــن
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن« .ومـ ـ ـن ـ ــذ سـ ـت ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،أي
بـعــد زي ـ ُـارة الــرئـيــس مـيـشــال عــون إلــى
ّ
الكويت ،أهمل امللف نهائيًا ولم يبحث
أح ـ ٌـد ب ــه» ،بـحـســب ديـبـلــومــاسـيــن في
ّ
وزارة الخارجية .التبرير جــاهــز ،بــأن
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ــان ــت ُم ـن ـش ـغ ـلــة
بــاالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،واآلن هـنــاك
أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
«السياسة»
قبل ّأيام ،كشفت صحيفة
ّ
ّ
الكويتية ،أن البلد الخليجي رشــح
م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـشــؤون

املالية واإلدارية جمال الغانم سفيرًا
ل ــه ل ــدى ل ـب ـنــان ،خـلـفــا لـلـسـفـيــر عبد
الـعــال القناعي .وفــي التقرير نفسه،
ُي ـخ ـب ــر ال ـق ــائ ــم ب ــاألعـ ـم ــال الـلـبـنــانــي
فـ ّــي الـ ـك ــوي ــت ال ـس ـف ـي ــر م ــاه ــر خ ـيــر،
أن ـ ـ ــه س ـي ـن ـت ـقــل ق ــري ـب ــا إل ـ ــى مـنـصـبــه
الـجــديــد ،سـفـيـرًا ل ــدى غــانــا ،لتتولى
السكرتير األول نسرين بو كرم مهام
القائم باألعمال موقتًا فــي السفارة
اللبنانية في الكويت .اعتبر البعض
ّ
أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ق ــد ت ـكــون امل ـخــرج
األن ـســب ،لإلشكالية الديبلوماسية
بني البلدين ،ال ّ
سيما حني يستعيد
هـ ـ ــؤالء ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون «الـ ـح ــرب
الـ ــدي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاردة» ب ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،يـ ـ ــوم وافـ ـق ــت
الرياض على تعيني السفير اللبناني
فوزي كبارة ،بعد خمسة أشهر على
التشكيالت الديبلوماسية وانقضاء
مهلة الثالثة أشهر ُ
العرفية ملوافقة

ّيقول ديبلوماسيون
ُإنه منذ ّستة أشهر،
أهمل ملف السفير
سعيد نهائيًا

ال ـ ــدول ع ـلــى ق ـبــول الــديـبـلــومــاسـيــن
ل ــدي ـه ــا .وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عــون
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل قد
ام ـت ـن ـعــا ع ــن ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد لـلـسـفـيــر
الـسـعــودي وليد اليعقوب (قبل إنهاء
مـ ـه ــام ــه سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــا) ،ل ـت ـق ــدي ــم أوراق
اعـتـمــاده ،قبل الـبـ ّـت بموضوع كـ ّـبــارة.
ّ
املعاملة
الرد اللبناني لم يكن
بمستوى ٌ
ّ ُ
باملثل ،ولكن على األقل اتخذ موقف ما.
ّ
فإذا تمكنت رئاسة الجمهورية ووزارة
الخارجية مــن «مــواجـهــة» السعودية،
ُ ّ
بما تمثله إقليميًا ،ما الــذي يمنعهما

من تكرار األمر نفسه مع الكويت؟ ملاذا
ال ُي ـجـ ّـمــد طـلــب تـعـيــن سـفـيــر كــويـتــي
جديد إلــى حــن قبول اعتماد السفير
ً
ري ــان سـعـيــد؟ أص ــا ،مــا الـسـبــب حتى
ُ
ي ـب ـقــى م ـص ـيــر ت ـع ـيــن س ـف ـيــر م ـع ـل ـقــا،
ّ
فــي وق ــت وض ــع مــلــف بــأهـمـيــة «خلية
ّ
العبدلي» على سكة الحل؟
ّ
يـ ـق ــول دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون إن الـتـمـثـيــل
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ان ـخ ـفــض إلــى
مـسـتــوى سـكــرتـيــر أول« ،وم ــن املمكن
أن ُيـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ذل ـ ـ ــك م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــوج ـي ــه
رس ــال ــة ضـغــط إل ــى ال ـكــويــت ب ـضــرورة
ّ
حــل األزم ــة» .ولكن ،املشكلة األساسية
ّ
تكمن في أن تعيني سفير في الكويت،
بات جــزءًا من التجاذب السياسي بني
التيار الوطني ّ
الحر وحركة أمل.
ّ
ّ
وزارة ال ـخــارج ـيــة تـعـتـبــر أن «ال ـح ــل»
ّ
يـكـمــن بـقـبــول حــركــة أم ــل الـتـخــلــي عن
سفير من طائفة
هــذا املــركــز ،وتسمية
ٍ
أخــرى إلى الكويت .في قصر بسترس

ّ
يتم رمــي الكرة في ملعب عني التينة،
ّ
ّ
«ألن حركة أمــل هــي التي أص ــرت على
الـ ـك ــوي ــت ،ن ـت ـي ـجــة اق ـت ـن ــاع م ـســؤولــن
ّ
فـيـهــا ب ــأن ال ـكــويــت أه ــم ديـبـلــومــاسـيــا
ُ
من اإلمــارات وعمان .فماذا نفعل نحن
في هذه الحالة؟» ،تقول مصادر وزارة
الخارجية واملغتربني.
حـ ـ ـ ــاول الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»،
كــاألمــن ال ـعــام ل ـل ــوزارة السفير هاني
ش ـم ـي ـط ـل ــي ،الـ ـتـ ـس ــوي ــق ل ـن ـق ــل تـعـيــن
ّ
ريـ ــان سـعـيــد إل ــى الـ ـب ــاراغ ــواي ،ليحل
مكان القائم باألعمال حسن حجازي.
ول ـكــن بـحـســب م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»،
فـ ــإن ال ــوزي ــر بــاس ـيــل ل ـيــس ُمـتـحـمـســا
ل ـهــذا ال ـ ًط ــرح ،ال ــذي بــالـتــأكـيــد سيلقى
ُمّعارضة من قبل حركة أمل ،خصوصًا
أنه ُيؤدي إلى «سحب» الكويت نهائيًا
من ّ
حصة «الحركة» ،وحصر تمثيلها
خليجيًا بقطر.
بــالـنـسـبــة إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب

نـبـيــه بـ ـ ّـري ،فـهــو ُمـتـمـ ّـســك بـمـبــدأ عــدم
ج ـ ــواز رف ـ ــض اعـ ـتـ ـم ــاد س ـف ـيــر بـسـبــب
ً
انتمائه الطائفي .أوال ،بسبب العالقة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــربـ ـط ــه ب ــالـ ـقـ ـي ــادة
الكويتية .وثانيًا ،إذا جرى االنصياع
ح ــال ـي ــا ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،فــذلــك
ً
سيفتح املجال ُمستقبال أمام أي دولة
ُ
عربية أو أجنبية لتحدد طائفة وهوية
ُ
ُالسفير اللبناني الذي تريد.
ّ
امل ـخ ـجــل ف ــي ك ــل امل ــوض ــوع ،أن يـكــون
ُ
«ط ـب ـي ـع ـيــا» ف ــي ال ــع ــرف ال ـل ـب ـنــانــي ،أن
تتقاسم األح ــزاب الطائفية الحصص
في الــدولــةُ ،
ويصبح املوظفون «تحت
رعاية» األحزاب ،عوض أن يكونوا من
مـســؤولـيــة إدارات ـه ــم املـعـنـيــة ،ويـجــري
ّ
التعامل مــع مــلــف سفير لبناني ،كما
ّ
لــو أن ــه سفير الـطــائـفــة وال ـح ــزب .وفــي
املـ ـق ــاب ــل ،ت ـت ـص ــرف ال ـ ــدول م ــع س ـف ــراء
لـ ـبـ ـن ــان ب ـص ـف ـت ـه ــم م ـم ـث ـل ــي ط ــوائ ــف
ومذاهب ،فمن يلوم من بعد اآلن؟
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تقرير

«كهرباء لبنان» :نقوم بمهمات «أكثر من عادية»

ّ
«األخبار» ترد :تتجاوز قرار مجلس الوزراء
ّ
ردت مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان عـلــى ما
ورد في عدد «األخبار» ،أمس ،بعنوان
«الـبــاخــرة الثالثة" :طـعــم" أكله مجلس
الوزراء» بقلم الصحافي إيلي الفرزلي،
ّ
تضمن اآلتي:
بتعقيب مسهب
 -1حـ ـي ــث إن مـ ـضـ ـم ــون املـ ـ ـق ـ ــال ج ــاء
مطابقًا ملــا ورد فــي كتاب املــديــر العام
لــاسـتـثـمــار فــي وزارة الـطــاقــة واملـيــاه
َّ
األسـ ـت ــاذ غ ـســان ب ـي ـضــون ،امل ـبــلــغ إلــى
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،تـسـتـغــرب
املــؤسـســة أن يتم تسريب هــذا الكتاب
إلــى اإلعــام قبل أن يتسنى لها إعــداد
ّ
ردهـ ــا الــرسـمــي عـلــى مــا يتضمنه من
افتراءات وأضاليل ومغالطات.
 -2إن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان تنفذ
قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  84تــاريــخ
 2018/5/21على عاتق مجلس الوزراء
ومسؤوليته ،باعتبار أن قرار التمديد
ص ــادر فــي األس ــاس عــن مـقــام مجلس
الوزراء.
 -3إن مـلـحــق الـعـقــد ال ــذي واف ــق عليه
مجلس اإلدارة في قراره لجهة إمكانية
فسخ العقد بعد انقضاء مهلة سنتني
م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـ ـمـ ــديـ ــده ج ـ ـ ــاء م ـط ــاب ـق ــا
ل ـقــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء رق ــم  84تــاريــخ
 ،2018/5/21أمـ ــا إض ــاف ــة ب ـنــد ُي ـلــزم
املؤسسة بإقفال حساب املتعهد عند
الفسخ ،فقد جاءت نتيجة املفاوضات
التي أناط بها مجلس الوزراء مؤسسة
كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي ق ـ ـ ـ ــراره املـ ــذكـ ــور،
وه ــذا الـبـنــد يـتــوافــق مــع كــافــة املـبــادئ
ال ـقــانــون ـيــة وامل ـع ــاي ـي ــر ال ــدول ـي ــة الـتــي
ترعى العقود املشابهة.
ي ـش ــار إلـ ــى أن قـ ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة،
وخـ ــافـ ــا ملـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي م ـق ــال ـك ــم لـجـهــة
«إمـكــان عــدم التمديد للسنة الثالثة»،
قــد نـ ّـص على تمديد العقد ملــدة ثالث
ّ
مضي
سنوات مع إمكانية الفسخ بعد
م ـه ـل ــة س ـن ـت ــن شـ ـ ــرط إق ـ ـفـ ــال ح ـس ــاب
املتعهد لغاية تاريخ الفسخ وفق قرار
مجلس الوزراء بهذا الشأن ،وهذا غير
مرتبط بالدفع سلفًا.
 -4إن قـ ـ ــرار م ـج ـلــس إدارة مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان رقـ ــم  27-307ت ــاري ــخ
 2018/6/12اتـخــذ اسـتـنــادًا إلــى قــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـص ـي ـغ ـتــه ال ـثــان ـيــة
املـصـحـحــة وب ـمــواف ـقــة امل ــراق ــب املــالــي
ف ــي امل ــؤس ـس ــة (م ـم ـثــل وزارة املــال ـيــة)
وم ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة (مـ ـمـ ـث ــل وزارة
الطاقة واملـيــاه) واملصلحة القانونية
فــي املــؤسـســة ،كما واف ــق عليه كــل من
مـعــالــي وزي ــر الـطــاقــة وامل ـيــاه األسـتــاذ
سيزار أبي خليل في كتابه رقم 1413
تاريخ  ،2018/7/6طالبًا السير قدمًا
ف ــي امل ـنــاق ـصــة ،وم ـعــالــي وزي ــر املــالـيــة
األس ـتــاذ عـلــي حـســن خليل فــي كتابه
رق ــم /441ص  16ت ــاري ــخ 2018/7/3
دون أي اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض أو تـ ـحـ ـف ــظ .أم ــا
الصيغة األخيرة لقرار مجلس الوزراء،
ّ
تضمنتها ال
فإن التصحيحات التي
ت ــؤث ــر ع ـلــى قـ ــرار مـجـلــس اإلدارة وال
تستوجب أي تعديل فيه.
 -5إن ق ـ ــرار م ـج ـلــس اإلدارة امل ــذك ــور
رب ــط أي تـمــديــد لـفـتــرة الـثــاثــة أشهر
بالحصول على املوافقات الالزمة ،وقد
لحظ مجلس اإلدارة هــذا األم ــر منعًا
ّ
ألي لـغــط أو ال ـت ـبــاس ق ــد يـحـصــل في
ظل التصحيحات املتعددة التي طرأت
على قرار مجلس الــوزراء بهذا الشأن،
ومـنـعــا ألي شــك بـبـقــاء الـبــاخــرة يومًا
واح ـ ـدًا إضــاف ـيــا دون ال ـح ـصــول على
هذه املوافقات وفق القوانني واألنظمة
املرعية اإلجراء.
 -6فــي مــا يتعلق ب ــأداء مجلس إدارة
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،ف ـهــو يـقــوم
بمهماته استنادًا إلــى املــرســوم 4517
ت ــاري ــخ (1972/12/13ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـعــام
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للمؤسسات العامة) ،وهو يبذل أقصى
جـ ـه ــوده ويـ ـق ــوم ب ـم ـه ـمــات «أكـ ـث ــر من
عادية» للحفاظ على املؤسسة وعلى
الحد األدنى من االستقرار في التغذية
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ك ــل ال ـض ـغــوط
والعراقيل واملـشــاكــل السياسية التي
يتخبط بها لـبـنــان ،وأكـبــر دلـيــل على
ذلــك عــدد قــراراتــه ونوعيتها الـتــي لو
ل ــم ي ـع ـمــد إلـ ــى اتـ ـخ ــاذه ــا ،وال سـيـمــا
م ــا يـتـعـلــق مـنـهــا بــالـتـصــديــق حـكـمــا،
لكان وضــع الكهرباء فــي لبنان أســوأ
بكثير مـمــا هــو عـلـيــه .وإن جريدتكم
ال ـ ـغ ـ ــراء ،ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى م ـصــداق ـي ـت ـهــا
املـ ـعـ ـه ــودة ،مـ ــدعـ ـ ّـوة ك ـم ــا غ ـي ــره ــا مــن
وسائل اإلعــام إلى االطــاع على هذه
ال ـق ــرارات والـتـثـبــت مــن الـجـهــود التي
يبذلها مجلس اإلدارة للحفاظ على
هذا القطاع الحيوي قبل الكالم عن أي
تقييم ألداء املجلس.

ّرد المحرر:
كهرباء لبنان تتجاوز قرار مجلس
الوزراء

 -1م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـسـ ـع ــى م ــؤس ـس ــة
كـهــربــاء لبنان إلــى إقـحــام «األخ ـبــار»
فــي تصفية الـحـســابــات بينها وبــن
امل ــدي ــر ال ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي وزارة

ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه غ ـ ـسـ ــان بـ ـيـ ـض ـ ُـون،
مفترضة سلفًا أن التقرير الــذي نشر
ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» ه ــو نـتـيـجــة تـســريــب
كتاب مرسل من بيضون إلى كهرباء
لبنان .وفيما تجزم «األخـبــار» بأنها
ّ
لــم تسمع أو تطلع أو تـعــرف بكتاب
بـيـضــون إال مــن خ ــال ّ
رد املــؤسـســة،
ف ــإن األخ ـي ــرة بــإشــارتـهــا إل ــى تطابق
مضمون امل ـقــال ،املـبـنـ ّـي على مقارنة
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ق ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـص ــادر فــي  21أيـ ــار ،وقـ ــرار مجلس
إدارة كـهــربــاء لـبـنــان ال ـصــادر فــي 12
ح ــزي ــران والـتـصـحـيـحــن ال ـصــادريــن
عن األمانة العامة ملجلس الوزراء في
 8حزيران و 2تموز ،مع كتاب بيضون
ُ
إن ـمــا تــؤكــد أن م ــا ك ـتــب ي ـضــيء على
إشكاليات واقعية وخطيرة.
 -2النقاش في مسألة املسؤولية عن
تطبيق ال ـقــرار ،مرتبط بنقل مجلس
الـ ــوزراء صــاحـيــة الـتــوقـيــع مــن وزيــر
الطاقة ،كما حصل فــي توقيع العقد
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد األول ،إل ــى
مــؤسـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،وه ــو األمــر
الــذي يستدعي التساؤل بشأن مدى
قانونية هذا التفويض والقصد منه،
وبشأن النتائج التي يمكن أن تترتب
عن التوقيع واملسؤولية عنها .علمًا

أن ّمن يتحمل املسؤولية عادة هو من
يوقع على العقد ،ولذلك كان واضحًا
أن املــؤسـســة تـسـعــى إل ــى إب ـعــاد هــذه
الكأس عنها ،من خالل تشديدها على
مسؤولية مجلس الوزراء.
 -3يبدو مستغربًا أن تبرر املؤسسة
إضافة بند إلى العقد يلزمها بإقفال
ح ـســاب املـتـعـهــد عـنــد ال ـف ـســخ ،وذل ــك
ع ـب ــر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـ ــه أت ـ ــى نـتـيـجــة
املفاوضات التي فوضها بها مجلس

قرار مجلس اإلدارة ربط أي
تمديد لفترة الثالثة أشهر
بالحصول على الموافقات الالزمة
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،فــال ـت ـفــويــض ل ـي ــس مـطـلـقــا
أو غـيــر مـقـيــد ،بــل مــرتـبــط ب ـحــدود ال
يمكن ال ـخــروج عنها ،وهــي إمكانية
فسخ العقد بعد سنتني من توقيعه،
ُ َ
ع ـل ــى أن تـ ـع ــل ــم الـ ـش ــرك ــة ب ــذل ــك قـبــل
ستة أشهر .وهــذا يعني أنــه ال يمكن
االسـتـجــابــة لـشــرط وضعته الشركة،
بالرغم من تناقضه مع الشرط الذي
وض ـعــه مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،بـمــا يشكل
تـ ـج ــاوزًا ل ـل ـحــدود ال ـت ــي ن ـ ّـص عليها

القرار الحكومي .وبالتالي ،إن إضافة
بـنــد يشير إل ــى إمـكــانـيــة فـســخ العقد
ب ـع ــد س ـن ـتــن «شـ ـ ــرط إقـ ـف ــال ح ـســاب
املتعهد لغاية تاريخ الفسخ» ،تعني
ببساطة أنــه ال يمكن فسخ العقد في
ح ــال وجـ ــود م ـبــالــغ مـسـتـحـقــة ،علمًا
ّ
ب ــأن مــن الـبــديـهــي أن تـجــري الـفــوتــرة
ثم الدفع بعد االستهالك .ولو لم يكن
الهدف وضع عراقيل في وجه احتمال
فسخ العقد ،ملا كان هنالك أي حاجة
إلص ــرار الـشــركــة عـلــى شــرطـهــا إقـفــال
ال ـح ـســاب ع ـنــد ف ـســخ ال ـع ـقــد ،خــاصــة
ّ
أن م ــن ال ـبــدي ـهــي أن ت ـك ــون ال ـفــوتــرة
الـنـهــائـيــة بـعــد نـهــايــة ال ـع ـقــد ،ال قبل
فسخه.
 -4رب ــط ق ــرار مجلس إدارة مؤسسة
كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـ ـكـ ــل امل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات
الروتينية ،ال يلغي حقيقة أن كل هذه
امل ــواف ـق ــات ُبـنـيــت عـلــى الـصـيـغــة غير
النهائية ملجلس الوزراء .أما افتراض
املؤسسة سلفًا أن التصحيحات التي
تضمنتها الـصـيـغــة الـنـهــائـيــة لـقــرار
مجلس الوزراء ال تؤثر بقرار مجلس
اإلدارة وال تـسـتــوجــب تـعــديـلــه ،فقد
ال ينطبق مــع رأي الـجـهــات األخ ــرى،
ّ
ومـ ــا ك ـن ــا ل ـن ـع ــرف أن هـ ــذه ال ـج ـهــات
سيكون لها املوقف نفسه إذا اطلعت

تسعى مؤسسة كهرباء لبنان إلى إقحام «األخبار» في تصفية الحسابات بينها وبين المدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون (مروان طحطح)

على الصيغة الجديدة لقرار مجلس
ّ
الــوزراء .وعليه ،وألن املوافقات كانت
ســاب ـقــة ل ـص ــدور الـتـصـحـيــح الـثــانــي
ل ـقــرار مجلس الـ ــوزراء (،)2018/7/2
ال ب ــد م ــن إعـ ـ ــادة عـ ــرض الـ ـق ــرار على
الجهات نفسها للتأكد مــن موقفها،
وإال فـ ـم ــا م ـع ـن ــى وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ص ـ ــدور
تصحيح جديد؟
موافقة وزيــر املالية
أمــا التطرق إلــى ُّ
دون اعتراض أو تحفظ ،فربما احتاج
إلى مزيد من التدقيق .هل وافق وزير
ً
املالية فعال على كامل بنود القرار؟
ً
وهـ ـ ــل واف ـ ـ ــق فـ ـع ــا ع ـل ــى مـ ــا يـتـعـلــق
منها بتوفير تـمــويــل أو مساهمات
إضافية ،خالل فترة تصريف األعمال
وب ـم ــا ي ـت ـج ــاوز ال ـس ـقــف املـ ـح ـ َّـدد في
املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـع ــام 2018؟ وهــل
وافــق على تغطية متأخرات مقدمي
الخدمات؟
 -5ك ـيــف ي ــرب ــط م ـج ـلــس اإلدارة بني
ال ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ــوافـ ـق ــات ال ــازم ــة
للتمديد للباخرة الثالثة وبني حرصه
على عــدم وجــود أي لغط أو التباس
ق ــد ي ـح ـصــل ف ــي ظ ــل ال ـت ـص ـح ـي ـحــات
املتعددة التي طرأت على قرار مجلس
ال ــوزراء ،بالرغم من أنــه عندما صدر
ق ــرار مـجـلــس اإلدارة ل ــم يـكــن هنالك
ســوى تصحيح واح ــد .هــذا يعني أن
الحديث عن التمديد للباخرة الثالثة
لـيــس مــرتـبـطــا ب ــأي لـغــط أو الـتـبــاس
بقدر ارتباطه بنية مــوجــودة لوضع
ال ـت ـمــديــد ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ك ــأم ــر واق ــع،
ّ
ً
أوال ،من خالل اإلشارة إلى أن املوافقة
على استجرار الطاقة ال املوافقة على
«قـبــول عــرض الـشــركــة» ،كما ورد في
قرار مجلس الوزراء ،وثانيًا ،من خالل
اإلش ـ ــارة عـلـنــا إل ــى اح ـت ـمــال التمديد
بعد الحصول على املوافقات الالزمة،
خالفًا لـقــرار مجلس ال ــوزراء الــذي لم
ّ
يتطرق إلــى التمديد ق ــط ،خــاصــة أن
الوزراء الحاضرين في الجلسة كانوا
قد أصروا على حصر الباخرة الثالثة
ب ــامل ـج ــان ـي ــة ورف ـ ـ ــض ت ـح ــوي ــل ال ـع ـقــد
بـعــد انـتـهــاء فـتــرة املـجــانـيــة إل ــى عقد
استجرار.
 -6لم يكن املقال في معرض تقييم أداء
مجلس اإلدارة ،بــل تـطـ ّـرق عرضًا إلى
الــوضــع الـقــانــونــي لـهــذا املـجـلــس غير
املـكـتـمــل ،واملـنـتـهـيــة والي ـتــه مـنــذ عــدة
سـنــوات ،واملستمر بحكم استمرارية
املــرفــق ال ـعــام ،خــافــا ألح ـكــام الـقــانــون
رق ــم  ،2011/181ال ــذي قـضــى بتعيني
مجلس إدارة ملؤسسة كهرباء لبنان
ج ــدي ــد ،خ ــال مـهـلــة أق ـصــاهــا شـهــران
من تاريخ صدوره .أما وقد ّ
تطرق الرد
إلــى قـيــام املجلس بمهمات «أكـثــر من
عادية» ،فال بد من التذكير بأن معظم
م ـه ـم ــات هـ ــذه امل ــؤس ـس ــة ص ـ ــارت بـيــد
شــركــات خــاصــة .وعـلــى سبيل املـثــال،
صــار التوزيع بيد مقدمي الخدمات،
وجــزء من االنـتــاج بيد البواخر ،فيما
ص ـي ــان ــة املـ ـع ــام ــل وت ـش ـغ ـي ـل ـهــا ص ــارا
م ـس ــؤول ـي ــة ش ــرك ــات خ ــاص ــة ،وح ـتــى
حــاجــة املــؤسـســة مــن املـ ــوارد البشرية
ي ـ ـجـ ــري ت ــأم ـي ـن ـه ــا عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـع ــان ــة
ُ
بشركات خاصة ،وكذلك تدير شركات
ُ
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة الـ ـعـ ـق ــود وت ـ ـش ـ ـ ِـرف عـلــى
تنفيذها ،فيما تـتــولــى وزارة الطاقة
ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـشـ ــاريـ ــع وتـ ـج ــدي ــد ال ـب ـن ــى
التحتية والـشـبـكــات .وعـلـيــه ،لــم يبق
ملـجـلــس اإلدارة ،تـقــريـبــا ،س ــوى طلب
االع ـت ـم ــادات والـتــوقـيــع عـلــى الـعـقــود،
ومعظمها بالتراضي .وحتى عندما
ّ
فوض إليها مجلس الوزراء ،عبر وزير
الطاقة ،التفاوض مع الشركة التركية،
ت ـبـ ّـن أن وزيـ ــر ال ـطــاقــة ت ـف ــاوض على
ً
السعر بدال منها.

المنية :تيار المستقبل يغدر بأبناء «أرض الشلبة»
أكثر من مليوني متر
مربع تقريبًا ،تضع الدولة
اللبنانية يدها عليها وتضم
ً
كال من منطقة دير عمار
وبرج اليهودية والمنية.
لهذه األراضي الزراعية
واجهة بحرية طويلة،
ويبلغ عدد العقارات
فيها  146عقارا ،ولكن
ال يحق ألي من قاطنيها
( 500عائلة) استعمالها
أو استثمارها ،كونها أرض
تابعة لـ «الجمهورية
اللبنانية» (أرض الشلبة)
محمد خالد ملص
يـنـتـظــر ب ـعــض أب ـن ــاء "أرض الـشـلـبــة"
فــي املنية كــل مــوســم انـتـخــابــي ،حتى
يتمكنوا من تيسير أمورهم ،وتشييد
ب ـ ـنـ ــاء ي ـ ــؤويـ ـ ـه ـ ــم .ه ـ ــم تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا إب ـ ــان
االنتخابات النيابية األخيرة من ذلك،
لكن هذه املرة برعاية مباشرة من تيار
املستقبل الذي وعد األهالي بمنحهم
مـهـلــة ث ــاث ــة أي ـ ــام قـبـيــل االن ـت ـخــابــات
لـ ـتـ ـشـ ـيـ ـي ــد أبـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــم وسـ ـط ــوحـ ـه ــم،
ليعود اليوم ويسحب يــده ،في ضوء
التوقيفات التي شملت عددًا كبيرًا من
املواطنني في املنية.
«أرض الـشـلـبــة» لـهــا حـكــايــة طــويـلــة،
ب ــدأت منذ عــام  ،1936بعدما تقدمت
شــركــة "نـفــط ال ـعــراق –  "IPCبعروض
ل ـش ــراء أرض إلق ــام ــة م ـن ـشــآت نفطية
ع ـل ـي ـه ــا .رف ـ ـ ــض ح ـي ـن ـه ــا املـ ــزارعـ ــون
التخلي عــن أرض ـهــم .وعـنــدمــا فشلت
الشركة في استمالك األرض ،أصدرت
الــدولــة اللبنانية ق ــرارًا باستمالكها
جميعها للمصلحة العامة ،وانتقلت
من أيدي األهالي إلى يد الشركة ،لكن
نتيجة عدم استخدام الشركة لألرض
وفقًا لقانون االسـتـمــاك ،ومــع توقف
أع ـم ــال ال ـشــركــة ق ـبــل أك ـث ــر م ــن نصف
قرن ،عادت الدولة اللبنانية واشترت
األرض امل ـ ــذك ـ ــورة ،ون ـق ـل ــت مـلـكـيـتـهــا
ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم  784وامل ـ ـ ــؤرخ في
.1965-1-8
بعد استعادة الدولة اللبنانية ملكية

عثمان علم الدينّ :
المدعي المالي لن يتراجع (هيثم الموسوي)

هــذه الـعـقــارات ،مــن الـشــركــة املــذكــورة،
حاول العديد من األهالي اللجوء الى
القضاء الستعادة أراضيهم ،واملطالبة
ب ــال ـت ـع ــوي ـض ــات .ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ح ــاول ــت
الــدولــة فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة إخ ــراج
األهالي بالقوة من أراضيهم ،ما أدى
الـ ــى وق ـ ــوع أك ـث ــر م ــن إشـ ـك ــال مـسـلــح،
واتخذت الدولة اللبنانية بعدها قرارًا
يقضي بتأجير األراض ــي ألصحابها
م ــع ال ــوع ــد ب ـب ـي ـع ـهــا ،واسـ ـتـ ـن ــادًا إل ــى
ه ــذا الـ ـق ــرار ،وب ـعــد مــواف ـقــة امل ــزارع ــن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،ق ــام ــت لـجـنــة
مؤلفة مــن وزارة املالية وإدارة أمــاك
الــدولــة والسجل العقاري في الشمال
بـتـخـمــن ال ـع ـق ــارات بـمــوجــب محضر
التخمني املسجل برقم  6516واملــؤرخ
في طرابلس في عام .1973
تـعــود الـيــوم قصة "أرض الشلبة" الى
الــواجـهــة ،بعد أن شـ ّـيــد أبـنــاؤهــا أكثر
من ً 350
بناء ،بني منزل وسطح ومحل
تجاري ،على مرأى من أجهزة الدولة،
ال ــى أن ق ــرر املــدعــي ال ـعــام املــالــي علي

إب ــراه ـي ــم ،ف ــي شـهــر ح ــزي ــران املــاضــي،
ت ـس ـط ـيــر اس ـت ـن ــاب ــات ق ـض ــائ ـي ــة بـحــق
األه ــال ــي ،حـ ّـول ـهــا ال ــى فـصـيـلــة املـنـيــة،
التي استدعت بعضهم عبر الهاتف،
«بحجة توقيع ّ
تعهد بعدم استكمال

أهالي المنية
سيعمدون الجمعة الى
قطع األوتوستراد الذي
يصل طرابلس بالمنية
وعكار ،وسينفذون
اعتصامًا حتى اإلفراج
عن الموقوفين

أع ـمــال ال ـب ـنــاء» ،وبــالـفـعــل ،تــوجــه عــدد
من األهالي إلى املخفر ،ومنهم املواطن
أسامة جلول الذي ال يزال موقوفًا في
زنزانة مخفر املنية منذ ما يزيد على
 20يومًا .وبحسب مصادر أمنية ،فإن
املــدعــي املــالــي يــرفــض تـحــويــل ملفات
هؤالء املوقوفني الى قاضي التحقيق،
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـس ـت ـمــر ت ــوق ـي ـف ـه ــم فــي
زن ـ ــزان ـ ــة م ـخ ـف ــر امل ـن ـي ــة إل ـ ــى حـ ــن ب ـ ّـت
املدعي املالي أمرهم ،وهو ما ّ
يعد «أمرًا
مـخــالـفــا ل ـل ـق ــان ــون» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تعبير
وكيل املوقوف جلول ،املحامي محمود
امل ــاروق .وقــال لــ"األخـبــار" إنــه «ال يحق
للقاضي ابراهيم إبقاء املــوقــوف أكثر
م ــن املـهـلــة امل ـح ــددة قــانــونــا ،وه ــي 48
س ــاع ــة ت ـ ـمـ ـ ّـدد ملـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة ألسـ ـب ــاب
موجبة ومعللة ،واال اعتبر املــوقــوف
ف ــي حــالــة «تــوق ـيــف اع ـت ـبــاطــي» ،وهــو
م ــا ي ـح ـصــل م ــع م ــوك ـل ــي ،ح ـيــث يـصـ ّـر
املدعي املالي على إبقاء امللف مفتوحًا،
م ــا ي ـح ــول دون ت ـحــوي ـلــه الـ ــى قــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـع ـ ّـد م ـخــال ـفــة
ق ــان ــونـ ـي ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،إذ يـ ـج ــب ع ـلــى
املدعي املالي تحويله فورًا الى قاضي
التحقيق ومن دون أي تأخير».
قـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس مـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ــار (مـ ــوعـ ــد
االنتخابات) ،حاول ّ
مقربون من تيار
املستقبل إشاعة خبر مفاده أن املرشح
عن تيار املستقبل عثمان علم الدين
(الـنــائــب حاليًا) يسعى لــدى الجهات
األمنية والسياسية لتغطية البناءات
امل ـش ـي ــدة ،ل ـكــن ع ـلــم ال ــدي ــن يـنـفــي ذلــك
ً
جملة وتفصيال ،ويقول «حني سألني
الـنــاس كنت أقــول لهم إنــه فــي املنطق
الطبيعي في لبنان ،تحصل مخالفات
بـ ـن ــاء ،ع ـن ــد ك ــل م ــوس ــم ان ـت ـخ ــاب ــي أو
َّ
خضة أمنية ،ولكن لم أتنب أي مخالفة
حصلت" ،وأشــار إلى أن مجموعة من
املـحــامــن ب ــدأت بــإعــداد ملف قانوني
عن هذه األرض ملتابعتها مع الجهات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،حـ ـت ــى تـ ـع ــود مـلـكـيـتـهــا
ألصحابها.
وك ـشــف عـلــم ال ــدي ــن أن ال ـقــاضــي علي
إبــراهـيــم أبلغه أن القضية تحل فقط
حــن تــزال املخالفات ،فـ ّ
ـرد علم الدين:
َ
إزالة
"إذا فلتتساو جميع املناطق في ّ
املخالفات ،مــا خلق ج ـوًا مــن التشنج
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ،دفـ ـ ــع ع ـل ــم الـ ــديـ ــن ال ــى
مغادرتها.
وعـلـمــت "األخ ـب ــار" أن ع ــددًا كـبـيـرًا من
أهالي املنية سيعمدون يــوم الجمعة
املـقـبــل ال ــى ق ـطــع االوت ــوس ـت ــراد الــذي
ي ـ ـصـ ــل ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ــاملـ ـنـ ـي ــة وعـ ـ ـك ـ ــار،
وس ـي ـن ـفــذون اعـتـصــامــا حـتــى إخ ــراج
املوقوفني من السجن.

علم
و خبر
باسيل :ال مصلحة لنا بأي تشنج مع بري
خ ــال زي ــارة تكتل لـبـنــان ال ـقــوي للمجلس االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
أمس ،والتي أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن الهدف منها "إعطاء
أولــويــة مطلقة لالقتصاد الـلـبـنــانــي" ،لفت بعض الـحــاضــريــن إلــى أنه
وخالل الجلسات الجانبية ،أطلق باسيل رسائل إيجابية باتجاه رئيس
مجلس النواب نبيه ّ
بري .وقال باسيل بحضور ّ عدد من النواب التيار
أن "ال مصلحة لنا وال نية بأن يكون هناك أي تشنج بيننا وبني الرئيس
ّ
بري وكتلته".

تراجع التسجيل العقاري %20
قالت مصادر مطلعة إن إيرادات الخزينة العامة من التسجيل العقاري
سجلت تراجعًا الفتًا منذ مطلع السنة الحالية حتى نهاية أيار بنسبة
 ٪٢٠على رغم بدء تطبيق خفض ضريبة التسجيل العقاري من b٪٦
إلى  ٪٣على الشطر البالغ  ٣٧٥مليون ليرة من سعر الشقة .والسبب
يعود إلى أن الخفض أقر ضمن سقف زمني مفتوح ولم يحفز حاملي
عقود البيع املمسوحة على تسجيل عقاراتهم طاملا أن هذا العقد يخدم
لعشر سنوات.

جمعية المصارف والقروض اإلسكانية
االجتماع الــذي عقد أمــس بني رئيس جمعية املصارف جــوزف طربيه
ووزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة بـيــار بــو عــاصــي ورئ ـيــس مجلس إدارة
املؤسسة العامة لإلسكان روني لحود لدرس موضوع إحياء القروض
السكنية املدعومة لــم يتوصل إلــى نتائج حاسمة إذ طلبت الجمعية
إمهالها من أجل درس اقتراح مؤسسة اإلسكان القاضي بدعم محفظة
قــروض سكنية تبلغ قيمتها  ١٠٠٠مليار ليرة من خالل حسم كلفتها
البالغة  ٥٠مليار لـيــرة سنويًا مــن الضريبة املتوجبة على املـصــارف
للخرينة العامة.

ال لجنة لبنانية ـــــ سعودية قبل الحكومة
تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية مــن القائم باألعمال السعودي في
لبنان وليد البخاري أن اللجنة العليا السعودية  -اللبنانية املشتركة
التي كان مقررًا أن تجتمع في نهاية شهر حزيران املاضي ،وعلى جدول
أعمالها  27مـشــروع اتـفــاق بــن الـبـلــديــن ،وبينها اتفاقية دفــاعـيــة ،لن
تجتمع قبل تأليف حكومة لبنانية جديدة .يذكر أن البخاري وصل ليل
أول من أمس إلى الرياض ،بناء على استدعاء رسمي.
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مجتمع

مجتمع
قضية تكاد نسبة النجاح في االمتحانات الرسمية تالمس الـ  %100إذا ما احتسبنا الدورتين .نسبة تدعو للتفكرً في
األسئلة اآلتية :ما الجدوى من هذه االمتحانات وماذا تقيس؟ وهل الحل بإلغائها أم بإبقائها باعتبارها شكال من
أشكال سيادة الدولة؟ وأي امتحانات رسمية نريد وضمن أي خطة تنموية وطنية؟

تقرير

مشروع قانون لـ«استقاللية القضاء وشفافيته»

هل ينسف النواب «التركيبة» الراهنة؟

ّ
ّ
غش وتفلت في المراقبة وتساهل في التصحيح

هديل فرفور

االمتحانات الرسمية بـ«نجاح كبير»!
فاتن الحاج

مراعاة وقت االمتحان

تقويم نسب النجاح في االمتحانات
الرسمية يحتاج حتمًا إلى دراســات
معمقة للنتائج ومقارنات دقيقة مع
أعــوام سابقة .ليس الهدف التشكيك
فــي نتائج الشهادة اللبنانية وتــرك
الـســاحــة ملــن يـقــف عـلــى «ال ـك ــوع» من
أن ـص ــار «ال ـب ـك ــال ــوري ـه ــات» األخ ـ ــرى،
كــال ـفــرن ـس ـيــة وال ــدولـ ـي ــة وغ ـيــره ـمــا.
ّ ّ
إال أن ع ــن امل ــراق ــب ال تـسـتـطـيــع أن
تـتـجــاهــل االرتـ ـف ــاع امل ـل ـحــوظ لنسب
النجاح عــامــا بعد آخ ــر ،فــي وقــت لم
ت ـخــرج دراس ـ ــة عـلـمـيــة واح ـ ــدة حتى
اآلن ت ـش ــرح أس ـب ــاب ه ــذه ال ـظــاهــرة،
ّ
انطالقًا من أن نسبة النجاح مؤشر
الستهدافات النظام التعليمي.
ف ـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
تظاهر الطالب ضد ما سموه يومها
ّ
«االم ـت ـحــانــات ـ ـ ـ ـ امل ـص ـفــاة» .إذ شكل
مستوى صعوبة األسئلة والعالمة
الالغية في اللغة األجنبية «تصفية
نخبوية» الستبعاد تالمذة التعليم
الرسمي وأبناء الطبقات الفقيرة.
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث تـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــون ع ــن
«تـصـفـيــة» م ــن ن ــوع آخ ــر لـهــا عــاقــة
بمصادرة تفكير التلميذ ومحاصرة
اإلبـ ــداع والـتـحــرر العقلي وال ـخــروج
من املألوف .ال يفصل هؤالء بني واقع
ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي وح ــال ــة االنـهـيــار
ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ـلــد .وع ـل ـيــه ،يـجــب أن
ال يغفل الـنـقــاش م ـحــاوالت تصفية
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ودور دولـ ــة الــرعــايــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وضـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة
الرسمية وتأمني الطالب ـ ـ «الزبائن»
لعشرات الجامعات الخاصة.
ي ـ ـقـ ــارب ه ـ ـ ــؤالء الـ ـت ــرب ــوي ــون األزم ـ ــة
ب ـ ـن ـ ـيـ ــويـ ــا .ف ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـجـ ـ ــري حـ ــال ـ ـيـ ــا ال
ي ـع ــدو تـكـيـيــف الـتـعـلـيــم م ــع ش ــروط
االم ـت ـح ــان ــات ،ب ـم ـعــزل ع ــن أي خطة
تنموية وطنية ،لإلجابة على سؤال
كبير :ما هو الهدف من االمتحانات
الرسمية وماذا نريد لها أن تقيس؟
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزو م ـ ــراق ـ ـب ـ ــون
ومـص ـحـحــون ف ــي االم ـت ـحــانــات هــذا
«ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،إلـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب مـ ـب ــاش ــرة
ومحددة ،من دون التطرق إلى جدوى
االستحقاق ومدى صحته باعتباره
م ــوض ــوع ــا ي ـح ـتــاج إلـ ــى ب ـحــث آخ ــر.
ومن هذه األسباب :تنميط األسئلة،
ّ
الـ ـتـ ـف ــل ــت فـ ــي املـ ــراق ـ ـبـ ــة وال ـ ـغـ ــش فــي
قاعة االمتحان ،التساهل في أسس
التصحيح من خالل «املايكروباريم»
وإع ـطــاء الـتــامــذة عــامــة عـلــى أدنــى
التفاصيل ،والطلب الدائم من الوزير
وامل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام ب ـت ـب ـس ـيــط األس ـئ ـل ــة
ومراعاة وقت املسابقة.

ي ـضــاف إل ــى ذلـ ــك ،الـطـلــب ال ــدائ ــم من
وزي ــر الـتــربـيــة واملــديــر ال ـعــام تسهيل
األس ـئ ـل ــة ومـ ــراعـ ــاة وقـ ــت االم ـت ـح ــان.
خـ ــال دورة االم ـت ـح ــان ــات األخـ ـي ــرة،
طلب الوزير مــروان حمادة شخصيًا
م ـ ــراع ـ ــاة وق ـ ـ ــت امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ب ـح ـجــة
ص ـ ـيـ ــام ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ،ف ــاملـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـت ــي
وقـتـهــا ســاع ـتــان طـلــب وض ــع أسـئـلــة
لـهــا ملـســابـقــة تتطلب ســاعــة ونصف
س ــاع ــة ،م ــا يـعـطــي فــائـضــا كـبـيـرًا من
الوقت يسمح للتلميذ بالنقل والغش
واستكمال ما لم يستطع اإلجابة عليه
من خــال مساعدة زمالئه املتميزين
ال ــذي ــن ق ــد ي ـح ـتــاجــون ســاعــة واح ــدة
بالحد األقصى إلنهاء املسابقة.

أزمة بنيوية
هي بنية مأزومة تقوم على قرارات
اعـ ـتـ ـب ــاطـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج أي ت ـخ ـط ـي ــط،
ي ـق ــول األسـ ـت ــاذ ف ــي كـلـيــة الـهـنــدســة
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ط ـن ــوس
شلهوب« ،فال خطة تربوية متكاملة
ل ـك ــل م ــراح ــل ال ـت ـك ــوي ــن األك ــاديـ ـم ــي
واملـهـنــي مرتبطة بـمـخــرجــات تلبي
احـتـيــاجــات اجتماعية واقتصادية
وع ـل ـم ـي ــة ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـعـ ــام .امل ـ ـخـ ــارج األرب ـ ـعـ ــة املـ ـح ــددة
ل ـش ـهــادة ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة :الـعـلــوم
ال ـع ــام ــة ،ع ـل ــوم ال ـح ـي ــاة ،االج ـت ـم ــاع

الغش في المراكز

بقاء بعض أعضاء اللجان الفاحصة في موقعهم ألكثر من عقد يعزز نمطية االمتحانات (مروان طحطح)

واالقـتـصــاد واآلداب واإلنـســانـيــات،
ت ــؤدي إل ــى املــزيــد مــن الـعــاطـلــن عن
الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن مـ ـح ــام ــن وم ـه ـن ــدس ــن
م ـت ـخــرجــي ك ـل ـي ــات ال ـع ـل ــوم وإدارة
األعمال وغيرها».
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج االم ـ ـت ـ ـح ـ ــان ـ ــات،
بـحـســب ش ـل ـهــوب ،أن ـهــا تـفـضــي إلــى
خ ـي ــاري ــن« :إم ـ ــا أن االس ـت ـح ـق ــاق بال
جـ ــدوى وبــال ـتــالــي ال داعـ ــي إلبـقــائــه
أو أن الــدولــة فاشلة وتـعــالــوا لنلبي
مساعي القطاع الخاص لخصخصة
االمتحانات».
ً
لكن مهال ،االمتحانات الرسمية هي
أحد أشكال سيادة الدولة في مجال
التعليم ،وتشكل معيارًا موحدًا لكل
ال ـت ــام ــذة ف ــي ن ـظ ــام ت ــرب ــوي تحتل
ف ـيــه ال ـط ــوائ ــف م ـك ــان ال ــدول ــة ،ولـكــل
طائفة مدارسها وبرامجها .إذًا نحن
بـحــاجــة لـنـظــام امـت ـحــانــات رسـمـيــة،
ولكن ألي امتحانات؟

ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ،بـ ـحـ ـس ــب شـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــوب ،أن
تـ ـتـ ـح ــول االمـ ـتـ ـح ــان ــات إلـ ـ ــى م ـج ــرد
«ب ـنــك أس ـئ ـلــة» ي ـتــم إع ـ ــداد ال ـتــامــذة
للتكيف مــع إجــابــاتــه وتخطيه ،كما

االمتحانات ّ
تحولت إلى
مجرد «بنك أسئلة» يتم إعداد
إجاباته
التالميذ للتكيف مع
ّ
وتحفيظهم نصوصًا يفرغونها
على كراسة اإلجابة

ح ــذف ب ـعــض امل ــواض ـي ــع م ــن امل ـق ــرر،
م ـكــان م ـح ـفــزات ال ـب ـحــث والـتـفـتـيــش
والـتـحـلـيــل .هــو مـنــاخ ع ــام ط ــرأ بعد
عـ ــام  ،2000وأحـ ـ ــد أس ـب ــاب ــه تـفــريــخ
ال ـع ـشــرات م ــن ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة،
ً
كما يقول ،سائال« :ما قيمة الفيزياء
أو ال ــري ــاضـ ـي ــات إذا ن ـ ــال ال ـت ـل ـم ـيــذ
ع ــام ــات ع ــال ـي ــة م ــن دون اك ـت ـســاب
املـ ـنـ ـط ــق الـ ــريـ ــاضـ ــي أو امل ـ ـقـ ــاربـ ــات
الفيزيائية القائمة على البحث عن
األسئلة من دون توقف ،وبناء العقل
النقدي التحليلي؟».

تنميط األسئلة
ي ـتــم تـحـفـيـظـهــم ن ـصــوصــا بـكــامـلـهــا
لتفريغها على كــراســة اإلجــابــة .وال
يصح أن تحل الرغبة بتكريس التلقي
ال ـس ـل ـبــي ك ـش ـكــل وح ـي ــد لــاك ـت ـســاب
املعرفي ،وخلق أجــواء ضاغطة على
األس ـتــاذ قبيل االمـتـحــانــات مــن اجل

مــن أج ــل ه ــذا ال ـن ـجــاح ،أي تحصيل
العالمات ،ال يتردد بعض األساتذة
في االكتفاء بحل وإعــداد امللخصات
التي تجعل مــواد املنهج ممسوخة.
وإذا كـ ـ ــان حـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة
ل ــام ـت ـح ــان ــات وت ـح ـض ـيــر ال ـت ــام ــذة

م ـس ــأل ــة طـبـيـعـيــة وضـ ــروريـ ــة ب ــرأي
ّ
ب ـعــض ال ـت ــرب ــوي ــن ،ف ـ ــإن اع ـت ـمــادهــا
بديال عن شرح الــدرس وعــدم قياس
ّ
التعلمية منه،
مــدى تحقق األه ــداف
يستوقف تربويني آخرين .يستغرب
ه ـ ــؤالء أن ت ـص ـبــح األس ـئ ـل ــة نمطية
وت ـحــدد لـهــا إجــابــة واح ـت ـمــال واحــد
م ـ ــن أج ـ ــل ه ـ ــدف ال م ـ ـغـ ــزى ت ــرب ــوي
م ـنــه« :الـجـمـيــع يـجــب أن يـنـجـحــوا».
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرددون أن األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة «ط ــابـ ـش ــة»
ملصلحة املخزون املعرفي وتحصيل
التلميذ للمعلومات ،فنادرًا ما يطلب
م ــن ال ـت ـل ـم ـيــذ إبـ ـ ــداء رأي أو اق ـت ــراح
ّ
ح ــل .وال يغفل ه ــؤالء كـيــف أن بقاء
بعض أعضاء اللجان الفاحصة في
موقعهم ألكثر من عقد من الزمن ،ال
يفتح املجال أمام التجديد والتغيير،
ب ــل يـ ـع ــزز م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار بــالـشـكــل
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ــام ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة
ونمطيتها.
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التفلت في مراقبة قاعات االمتحانات
سبب رئيسي الرتفاع نسبة النجاح.
ي ـن ـف ــي م ــراقـ ـب ــون عـ ــامـ ــون وم ــراق ـب ــو
ّ
صفوف أن يكون الحديث عن الغش
في االمتحانات من باب «املماحكة»،
بــل هــو أمــر واقــع يواجههم ويصعب
تـخ ـط ـيــه ن ـتـي ـجــة ب ـعــض ال ـت ـهــديــدات
ال ـ ـت ـ ــي ق ـ ـ ــد ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون ل ـ ـه ـ ــا .يـ ـق ـ ّـر
ه ــؤالء ب ــأن األم ــر ي ـت ـفــاوت بــن مركز
امـتـحــانــات وآخ ــر ولـيــس بــالـضــرورة
أن ي ـح ـص ــل ال ـن ـق ــل وال ـ ـغـ ــش فـ ــي كــل
امل ــراك ــز ،لـكــن الـتـســاهــل ف ــي «تـنـقـيــل»
ً
ال ـتــامــذة ب ــات ف ـعــا مـسـتـســاغــا لــدى
ح ــد
مـ ــراق ـ ـبـ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ،ب ـح ـس ــب أ ّ
امل ــراق ـب ــن ال ـع ــام ــن .وي ـش ـيــر ال ــى أن ــه
دخ ــل إحـ ــدى الـ ـغ ــرف ،فــوجــد املعلمة
املراقبة غافية في الصف ،والتالمذة
يـتـبــادلــون األوراق .نـســألــه« :مل ــاذا لم
ّ
تبلغ التفتيش؟» ،فيجيب« :قـيــل لي
ّ
إنهم مدعومون» .ولفت الى إن بعض
رؤساء املراكز أو املراقب العام اإلداري
(أحيانًا من دون انتباه رئيس املركز)
يعمد إلى توزيع مراقبني من أساتذة
امل ـ ـ ــادة الـ ـت ــي ي ـم ـت ـحــن ب ـه ــا ال ـت ــام ــذة
ملـســاعــدة تــامــذة «مــوصــى بـهــم» ،في
ح ــن ي ـت ـع ــرض امل ـع ـل ـم ــون امل ــراق ـب ــون
لـ ـضـ ـغ ــوط ب ــالـ ـت ــوصـ ـي ــة ب ـم ـس ــاع ــدة
ب ـعــض الـ ـت ــام ــذة ،م ـمــا يـضـعـهــم فــي
حــرج كبير .بعض املــراقـبــن يعطون
إش ــارة للتالمذة بالتوقف عــن النقل
ل ــدى شـعــورهــم ب ـقــدوم املــراقــب الـعــام
ورئيس املركز أو أي شخص آخر لديه
سلطة رقابية (مفتش ،رئيس منطقة
تربوية) .وأحيانًا املراقب العام نفسه
يغض النظر عما يجري من تجاوزات
يقوم بها املراقبون.

التساهل في أسس التصحيح
ال مشكلة في آلية تنفيذ التصحيح،
إنما في «الباريم» و«املايكروباريم»،
أي أســس التصحيح ،والـتــي تفضي
إلـيـهــا فــي ال ـغــالــب األخ ـط ــاء املـتـكــررة
فــي االمـتـحــانــات ،وبـطـلــب خ ــاص من
ال ـل ـج ــان ل ـت ـج ــاوز م ـش ـك ـلــة األخـ ـط ــاء،
فينسحب الـتـســاهــل عـلــى كــل أسئلة
املسابقة وارتفاع نسبة النجاح فيها.
مـ ــاذا ع ــن اع ـط ــاء ال ـع ــام ــات ع ـلــى كل
تفصيل وهو ما وضعه وزير التربية
أخيرًا في خانة الدقة في التصحيح
واك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب امل ـ ــرش ـ ـح ـ ــن م ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدًا م ــن
الـعــامــات؟ يــوضــح تــربــويــون أن هذا
األم ــر ال يـسـمــح بـقـيــاس م ــدى تحقق
األه ـ ــداف الـتـعـلـمـيــة ،أي الـغــايــة التي
أنشئت من أجلها االمتحانات.

ّ
تـسـعــة نـ ـ ّـواب وق ـع ــوا ،أم ــس ،مـشــروع
ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء
و ُش ـفــاف ـي ـتــه» ،ف ــي ن ـ ــدوة دعـ ــت إلـيـهــا
ّ
«امل ـف ــك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» بــال ـت ـعــاون مع
«االئـ ـت ــاف امل ــدن ــي ل ــدع ــم اسـتـقــالـيــة
القضاء» ،في مكتبة مجلس النواب.
ينتمي املوقعون (شامل روكز ،جورج
عـ ـقـ ـي ــص ،ن ـج ـي ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي ،م ـي ـشــال
مــوســى ،ياسني جــابــر ،علي درويــش،
أســامــة سـعــد ،بــوال يعقوبيان وفــؤاد
كتل سياسية مختلفة،
مخزومي) إلى ٍ
ف ـي ـم ــا أب ـ ـ ــدى ن ـ ـ ــواب ح ـ ــزب الـ ـل ــه عـلــي
عمار ونــواف املوسوي وعلي فياض
م ــواف ـق ـت ـه ــم امل ـبُــدئ ـي ــة ع ـل ـ ّـى م ـش ــروع
ّ
عوا عليه
القانون ،ومن املقرر أن يوق ُ
ب ـع ــد دراس ـ ـتـ ــه خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة،
ل ـ ُـي ـص ــار إلـ ــى م ـنــاق ـش ـتــه ف ــي ال ـل ـجــان
النيابية تمهيدًا إلقراره.
مـ ــداخـ ــات ال ـ ـنـ ــواب ص ـ ّـب ــت ف ــي إط ــار
اإلق ـ ـ ـ ــرار بـ ـع ــدم اس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـق ـض ــاء
ف ــي لـبـنــان وبــاع ـت ـبــاره ج ـه ــازًا تابعًا
ل ـل ـس ـل ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي،
االعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ــوجـ ــوب «ت ــأهـ ـي ــل» ه ــذه
ال ـس ـل ـط ــة وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن اس ـت ـع ــادة
دورهـ ــا الــرقــابــي ال ـض ــروري إلصــاح
ال ــدول ــة .ه ــذا اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى ض ــرورة
ف ـص ــل ال ـس ـي ــاس ــة ع ــن الـ ـقـ ـض ــاء ،دف ــع
ب ـع ــض ال ـن ــاش ـط ــن ال ـح ـق ــوق ـي ــن إ ّل ــى
ال ـت ـســاؤل ح ــول الـجـهــة ال ـتــي تـتــدخــل
بــالـقـضــاء طــاملــا أن الـكـتــل السياسية
ال ـتــي ينتمي إلـيـهــا ال ـن ــواب «بــريـئــة»
من ممارسات الضغط على القضاء.
الـ ـج ــواب ع ـلــى ال ـت ـس ــاؤل بـ ــدا جــاه ـزًا
لبعض املؤتمرين الذين لفتوا إلى أن
هناك نوابًا يختبرون النيابة للمرة
األول ــى وبالتالي ال «مــاضــي» لديهم

لـخــذالن هــذا املطلب األســاســي ،فيما
ّ
ّ
رد الـبـعــض اآلخ ــر منهم ب ــأن توقيع
الـقــانــون مــن ن ــواب ينتمون إل ــى كتل
نية ّ
سياسية وازنة يعد بمثابة ّ
جدية
نحو التغيير.
ي ـنـ ّـص م ـش ــروع ال ـقــانـ ّـون عـلــى ُجملة
مــن اإلصــاحــات تتمثل أوال بتعزيز
اس ـت ـق ــال ـي ــة امل ــؤسـ ـس ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
وص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا وشـ ـف ــافـ ـيـ ـتـ ـه ــا ع ـبــر
إرس ـ ـ ــاء ض ـم ــان ــات م ــال ـي ــة وقــانــون ـيــة
تحقق استقاللية القاضي مــن خالل
اع ـت ـمــاد م ــوازن ــات مـسـتـقـلــة للقضاة
واعتماد نظام داخلي لتأمني شفافية
داخلية .إلــى ذلــك ،وفــي سياق تعزيز
االستقاللية ،يقترح مشروع القانون
ت ـغ ـي ـيــر «ت ــرك ـي ـب ــة» م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األعلى التي تقوم حاليًا على تعيني

ّ
يتض ّمن القانون إجراءات
تتعلق بوجوب تغيير
اآللية التي تحكم
التشكيالت القضائية

الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ثـمــانـيــة أع ـضــاء
إض ــاف ــة إل ــى تـعـيــن عـضــويــن آخــريــن
ي ـن ـت ـخ ـب ـه ـمــا رؤسـ ـ ـ ــاء غ ـ ــرف مـحـكـمــة
ال ـت ـم ـي ـيــز .وي ـق ـت ــرح امل ـ ـشـ ــروع تـعـيــن
(مروان بوحيدر)

أربعة أعضاء من السلطة التنفيذية
وأربـ ـ ـع ـ ــة أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن غ ـي ــر ال ـق ـض ــاة
(مـ ـح ــامـ ـي ــان م ـن ـت ـخ ـب ــان وأس ـ ـت ـ ــاذان
ً
جامعيان) ،فضال عن انتخاب تسعة
أعضاء من جميع درجــات املحاكم (3
قضاة عن كل درجــة) وتسعة أعضاء
مــن القضاة لغايات تصحيح الخلل
في التوازن.
ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات تعني ُحـكـمــا تغيير
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـك ــم الـ ـتـ ـشـ ـ ُكـ ـي ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة .م ــن ه ـنــا ،ي ـنــص امل ـق ـتــرح
على تكريس مبدأ عــدم نقل القاضي
ً
إال ب ــرض ــاه م ــع ض ــواب ــط ،ف ـض ــا عن
ص ـ ـ ــدور ال ـت ـش ـك ـي ــات ب ـم ــوج ــب قـ ــرار
ي ـص ــدر ع ــن مـجـلــس ال ـق ـض ــاء األع ـلــى
من دون الحاجة إلى مراسيم ،يرافق
هــذا ال ـقــرار الـقـيــام ب ــإج ــراءات تضمن
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ك ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــان عـ ـ ــن امل ـ ــراك ـ ــز
الشاغرة ُواملناظرات.
ُ ّ
بحسب امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـ ـ «امل ـفــكــرة
ال ـقــانــون ـيــة» امل ـحــامــي نـ ــزار صــاغـيــة،
ّ
فـ ـ ــإن اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي يـتـضـ ّـمـنـهــا
م ـش ــروع ال ـقــانــون تـقـضــي بـ ـ «تـعــزيــز
الطاقات القضائية وحفظها وحسن
تــوزي ـع ـهــا» ،م ــن خ ــال ف ــرض تنظيم
مباراة سنوية إلى حني ملء الشغور
و تنظيم دورات تأهيل مستمر ومنع
االنـ ـت ــداب إلدارات غـيــر وزارة الـعــدل
وغيرها.
الــافــت ُمــن بــن اإلص ــاح ــات ،هــو ما
ُيدرجه املقترح تحت عنوان «ضمان
حقوق املتقاضني» ،وذلك عبر اقتراحه
وضـ ــع م ــدون ــة ج ــدي ــدة لــأخــاق ـيــات
الـقـضــائـيــة وت ـكــويــن مـلـفــات للقضاة
ً
وت ـق ـي ـيــم دوري ل ـل ـق ـضــاة ف ـض ــا عــن
تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي
ال ــرق ــاب ــي ،إض ــاف ــة إل ــى إن ـش ــاء دي ــوان
الستقبال املواطنني ومساعدتهم.

مقالة

بيان خشبي في مواجهة حديدية
سالم ّ
فران *
يطفئ قانون سلسلة الرواتب شمعته األولى قريبًا،
والهدية سبقت العيد :اجتماع للمدارس الكاثوليكية
برئاسة البطريرك بشارة الــراعــي وحضور اتحاد
املــؤسـســات الـخــاصــة ّوممثلني عــن الكتل النيابية،
وفي غياب ....نقابة املعلمني.
يكون انتقاد النقابة اليوم جلدًا للذات ،لكنه جلد
قد
ّ
مفيد عله يوقظ النائم فال يعود يصح فيه القول :ما
لجرح بميت ُ
إيالم.
البيان الــذي صــدر قبل أيــام عن نقابة املعلمني اثر
اجتماع «مكاتبها» التنفيذية (ال مكتبها التنفيذي)،
يشير إلى حاالت الصرف التقليدية ،ويستغرب في
نهايته ّ(تغييب) نقابة املعلمني عن االجتماع .سألت
ّ
بجدية ظننتها مزاحًا:
أحد املطلعني الظرفاء فقال لي
حضر األصيل فما جدوى حضور الوكيل؟
قاسية هــذه العبارة لكنها واقعية .فالكتل النيابية
التي حضرت في االجتماع تمثل األحــزاب نفسها
التي تشكل املكتب التنفيذي للنقابة.
نـعــم أي ـهــا الـنـقــابـيــون .ك ــان طبيعيًا أن ال يــدعــوكــم
صاحب الشأن ألنه لم يعد يريد منكم حتى الدور
ال ـص ــوري الـ ــذي قـمـتــم ب ــه طـ ــوال  11ش ـه ـرًا ،والـتــي
عينكم( ،عفوًا ،انتخبكم) على أساسها.
س ـنــة م ـ ـ ّـرت ول ــم تـسـتـطــع ال ـن ـقــابــة تـعـبـئــة املـعـلـمــن
ل ـي ـفــرضــوا تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب إط ــار
ّ
قانوني يفرض ذلك .وألن الطبيعة تأبى الفراغ التف
املعلمون ،املخذولون منهم واملتخاذلون ،حول أولياء
أمــرهــم وارت ـضــوا أن يكونوا راض ــن بــاألمــر الــواقــع
خوفًا أو استسالمًا أو...

النقابة املمثلة فــي صـنــدوق التعويضات رضخت
ألمــر أحــد أعـضــاء املجلس الــذي لحس توقيعه في
خطوة غير مسبوقة ُوأبقى  700معلم ألشهر من
دون تعويض ،وحــن قبض التعويض كــان غيضًا
من فيض وارتضت النقابة ربط النزاع ألنها ال تريد
أن تكون «غوغائية».
الـغــريــب أن الـبـيــان ذكــر مــؤسـســات ّ
طبقت القانون
ودف ـ ـعـ ــت ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـ ـسـ ــت :ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن قـ ــرار
الصندوق الــذي تــراجــع عــن املوافقة عليه أمــن عام
املدارس الكاثوليكية االب بطرس عازار ـ ـ وكأن األمر
لعبة ـ ـ أخــذت به بعض املؤسسات في حني تكتلت

لماذا ال تنشر النقابة أسماء
المدارس التي التزمت القانون
وتنشر تجربتها
مؤسسات أخــرى وراء من ّ
تمرد على قانون نافذ،
وحرم أصحاب الحقوق حقوقهم.
األسئلة التي تطرح نفسها:
ـ ـ ـ ـ كـيــف تـتـعــاطــى وزارة امل ــال وال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
للضمان االجتماعي مع هذا القانون وكيف تحتسب
املحسومات؟
ـ ـ مل ــاذا ال ينشر املـكـتــب الـتـنـفـيــذي للنقابة أسـمــاء
املدارس التي التزمت القانون وينشر تجربتها طاملا

كان قد دعا املعلمني في كل مدرسة إلى التوافق مع
اإلدارات على الطريقة األنسب لتطبيق القانون من
دون التسبب بأي ضرر ألي طرف؟
ُ
ـ ـ مل ــاذا ال تـعـ ّـمــم ه ــذه ال ـت ـجــارب ّ ب ــدل إشــاعــة بعض
أع ـض ــاء املـكـتــب الـتـنـفـيــذي ل ـحــل عـفــا عـلـيــه الــزمــن
(التجزئة والتقسيط ومــا ســوى ذلــك) .هــذا البعض
ُالنافذ جدًا يدعو في السر إلى اعتماد الطريقة التي
طبقت فــي امل ــدارس التي يتبعها حزبه السياسي،
واملـفــارقــة أن ج ــداول معلميه أرسـلــت إلــى صندوق
التعويصات متضمنة الدرجات الست؟! فهل يعرف
نقيب املعلمني بما يجري وبمن يقوم به؟
ـ ـ ـ ـ ـ مل ـ ـ ــاذا ال ت ــدع ــو ال ـن ـق ــاب ــة إل ـ ــى ت ـ ـحـ ـ ّـرك قـ ــد يـعـيــد
األوكسيجني إلــى رئتيها فتعلن عصيانًا تربويًا
يشارك فيه معلمو كل مدرسة ّ
تجرأ صاحبها كائنًا
من كان على القول علنًا :لن أطبق ّالقانون.
ّ
سؤال أخير ذكرني به صديقي املطلع ،قال لي :إنس
استشارة املحامي زياد بارود التي استوحت روح
القانون رغم أن نص القانون  46ال يحتمل تفسيرًا
بكل أسف ،وانس أمر املطالعة /الهرطقة التي صدرت
عــن اتـحــاد املــؤسـســات ...ألــم تصدر استشارة عن
هـيـئــة ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي وزارة ال ـعــدل
(رقـ ــم األس ـ ــاس  /2017/1/106رق ــم االس ـت ـشــارة
 )2017/1006والتي ُس ّرب بعض أجزائها من خالل
وسائل التواصل قبل أن تختفي في أدراج النقابة؟
أو أدراج أصحاب الحل والربط.
قال عمر ابو ريشة يومًا :ال يالم الذئب في عدوانه...
ُ
يك الراعي ّ
عدو ّالغنم
إن ّ ّ
ّ
أتمنى أل يكون محقًا على الدوام.
* ناشط نقابي مستقل
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مجتمع

مجتمع
على الحافة

ازمة النفايات
بين الحجة والعجة!
حبيب معلوف
تعثر ملف النفايات املنزلية الصلبة ّ
وتفجره ،في بيروت واملناطق،
لـيــس مـفــاجـئــا .ك ــان مـتــوقـعــا تـعـثــر خـطــة ال ـط ــوارئ فــي بـيــروت
وجبل لبنان ملجرد أن من استلم تنفيذها ،بعد أزمة عام ،2015
ّ
متعهدون عاديون؛ ولكونها «مؤقتة»؛ ولكون املولجني إدارتها هم
أنفسهم من تسببوا ،بسوء التخطيط ،في هدر املال العام وفي
قتل البيئة طوال الفترة املاضية.
األمــر نفسه ينطبق على املــدن واملناطق االخــرى .في صيدا ،تم
التغاضي طويال عن املالحظات التي طالت معمل املعالجة فيها،
ال سيما املالحظة األه ـ ّـم ،وهــي أن املعمل ليس ج ــزءًا مــن خطة
متكاملة الدارة ملف النفايات .وهــذا مــا تبينت صحته بعدما
ً
ّ
تراكمت املتبقيات بالقرب منه ،لتشكل جبال جديدًا على أنقاض
جبل النفايات الشهير! االمر نفسه ينطبق على طرابلس حيث
ال تخفى على أحد االزمة ـ ـ الجبل وتعثر انشاء املعامل واملطامر.
والحال نفسها في صور مع تعثر انشاء املعامل وبرامج االدارة
املتكاملة… ناهيك عن مكبات املناطق العشوائية التي يتجاوز
عــددهــا ال ـ  941بحسب آخــر مسح ل ــوزارة البيئة .كما ال حاجة
الــى تكرار املالحظات حــول ســوء ادارة وزيــر البيئة في حكومة
تصريف االعـمــال طــارق الخطيب لهذا املـلــف ،واضــاعـتــه الوقت
وال ـف ــرص وع ــدم إن ـجــاز االسـتــراتـيـجـيــة امل ــوع ــودة… فــي تـكــرار
ملشهد مأساوي قديم ،بات ممال بقدر ما هو مؤلم.
جــديــد ه ــذا امل ـلــف م ــا ه ــو مـنـتـظــر قــريـبــا م ــن بـلــديــة ب ـي ــروت مع
االس ـت ـع ــدادات امل ـت ـســارعــة إلط ــاق مـنــاقـصــة مـحــرقــة الـنـفــايــات
بعد اسابيع! وقــد بــات معلوما أن تأخير املناقصة الــى ما بعد
االنتخابات النيابية ،كــان لضمان عــدم خـســارة اص ــوات اهالي
املناطق الذين ستقع عليهم املصيبة لــدى إعــان مكان اختيار
موقع املحرقة ،وكون إعالن املناقصات ،ما كان يمكن أن يحصل،
وكذلك «دراسة األثر البيئي» املزعومة… من دون تحديد املوقع!
تضيع الوقت .إذ كانت ّ
رغم ذلك ،لم تكن بلدية بيروت ّ
تعد الحجج
الالزمة القناع الناس بهذا الخيار ،الجديد نسبيا ،تحت شعار
«شعبوي» هو التعهد «الحازم والجازم» بعدم عودة النفايات الى
شوارع العاصمة مجددا.
والى هذا التعهد «الشعبوي»ّ ،
تتذرع بلدية بيروت بثالث فرضيات
ـ ـ حجج اســاسـيــة :األول ــى تـقــول إن ال امــاكــن ملطامر كبيرة في
العاصمة وضواحيها وإن املحرقة ستساعد على التخلص من
أكثر مــن ثلثي حجم النفايات وعندها يمكن معالجة رمادها
فـقــط؛ الثانية أن هــذا الخيار مبني على تـجــارب ال ــدول الغربية
وتقنياتها املـتـقــدمــة ،وان الــرقـيــب عليها وعـلــى عملها أجنبي،
وأن العمل سيكون ضمن املواصفات االوروبية؛ والثالثة تتعلق
ً
باختيار املوقع بحجة أنه منطقة «منكوبة» اصال.
وي ـبــدو أن مــن أع ـ ّـد ه ــذه الـحـجــج فــاتــه أن االسـتـعــانــة بــالـخـبــرات
ّ
ومجربة… وقد أثبتت فشلها .فهل
االجنبية باتت حجة ممجوجة
يعرف أصحاب هذه الحجج حجم املشاريع التي مولها االتحاد
األوروبــي في لبنان أو أشرف عليها بنفسه منذ عام  2004مع
ّ
وزارة التنمية االدارية؟ وهل يعرفون أنها كلها تصنف في خانة
«الفاشلة» او «املتعثرة»؟ فمن فشل في ادارة معامل النفايات
الصلبة واملحطات الصغيرة ملعالجة النفايات السائلة املبتذلة،
كيف سينجح في ادارة محارق كبيرة أكثر كلفة وتعقيدًا؟
يعرف املتابعون لهذا امللف أن املشكلة لم تكن يوما في التقنيات
الـتــي يمكن تحسينها وتـطــويــرهــا بــاسـتـمــرار .بــا هــي مشكلة
بنيوية تتعلق بضعف الدولة واإلطــار التشريعي ،وبعدم وجود
استراتيجية وطنية تحدد املبادئ التوجيهية لكيفية معالجة هذه
املشكالت واألهــداف البعيدة والقصيرة املدى مع برنامج زمني
لتحقيقها ،وت ـحـ ّـدد األول ــوي ــات واألدوار املــركــزيــة والــامــركــزيــة
الواضحة واالطر التنظيمية واملواصفات ...الخ .لذلك ،كل استعانة
بتقنيات وعـقــد صـفـقــات ،قبل إق ــرار االستراتيجية والـقــوانــن
الناظمة ،هي مجرد مشاريع غير نظيفة ال ّ
يبرأ منها ال «الوطني»
وال «االجنبي» .وتنبغي االشارة في هذا املجال الى فشل االتحاد
االوروبي الذي حاول مساعدة وزارة البيئة ،قبل ازمة  ،2015في
وضع ما ُس ّمي دراسة استراتيجية لتقييم التقنيات املستخدمة
في معالجة النفايات ،كما اقنعوا ال ــوزارة وبعض مستشاريها
بأن القانون يسبق االستراتيجية… فكانت النتيجة ،فشل كل
الـخـطــط والـتـقـنـيــات وع ــدم إق ــرار ال االسـتــراتـيـجـيــة وال الـقــانــون
والــوقــوع فــي االزم ــة وال ـعــودة الــى خطط ال ـطــوارئ ،أو مــا يسمى
الخطط املؤقتة والسيئة ...في انتظار املحارق!
ثم كيف يمكن استخدام حجة األماكن «املنكوبة بيئيًا» واقتراح
زي ــادة مشاكلها ونكبتها؟ سبق أن اسـتـخــدم هــذا املنطق في
مكب النورماندي بعد الـحــرب ،وكانت النتيجة استيالء شركة
«ســولـيــديــر» عـلــى االراضـ ــي واالمـ ــاك ال ـعــامــة .وه ــذا مــا حمس
املحيطني بـ«أماكن منكوبة» في صيدا وبرج حمود (تتملك بلدية
برج حمود  97400م 2من االرض املــردومــة) والجديدة (تتملك
البلدية  119500م )2والكوستا برافا (لم يعرف حجم املساحة
لبلدية الشويفات) وغدا في طرابلس ...املوعودين بمراكز تجارية
خاصة على الشاطئ العام ،بدل املكبات .فما هذه الحجة التي ال
تصنع «عجة»؟! وللحديث صلة.
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ّ
محطة كهرباء النبطية «بجت»
 ...والبديل ينتظر التمويل
آمال خليل
كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،انـ ـفـ ـج ــر ص ـب ــاح
اإلث ـنــن الـقــاطــع الـكـهــربــائــي الرئيسي
في محطة نقل الكهرباء الواقعة على
مدخل النبطية الشمالي عند دوار كفر
رم ــان .العناية اإللـهـيــة أنـقــذت حــارس
امل ـح ـطــة ال ـ ــذي أص ـي ــب بــاخ ـت ـنــاق نقل
إث ــره إل ــى املـسـتـشـفــى ،لكنها لــم تمنع
انقطاع التيار الكهربائي واالنترنت
عــن النبطية وبـلــداتـهــا ،وتــوقــف عمل
مـحـطــات ضــخ امل ـيــاه الـتــي تـتـغــذى من
املحطة.
حتى مساء أمس ،كانت فرق الصيانة
في مؤسسة كهرباء لبنان قد أصلحت،
وف ــق م ـصــدر م ـس ــؤول ،حــوالــي  30في
املئة من األعـطــال .لكن اإلصــاح الكلي
«يـحـتــاج إل ــى مــا ال يـقــل عــن أس ـبــوع».
ح ـت ــى ذل ـ ــك الـ ـح ــن ،سـ ـت ــزود ال ـب ـل ــدات
بــالـتـيــار عـلــى نـحــو تــدريـجــي لحوالي
ســاع ـتــن أو ثـ ــاث ي ــوم ـي ــا .ع ـل ـمــا بــأن
املنطقة تشهد اساسًا تقنينًا قاسيًا.
الحريق اقتصر على القاطع الرئيسي

ول ـ ـ ــم ي ـم ـت ــد إل ـ ـ ــى املـ ـ ـح ـ ــول الـ ـ ـ ــذي ك ــان
سيؤدي ،في حال انفجاره ،إلى تدمير
امل ـح ـط ــة وت ـ ـضـ ــرر املـ ـب ــان ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
واملحال املحيطة بها .لكن خطر تكرار
ال ـح ــادث وارد ب ـقــوة بـسـبــب الـحـمــولــة
ال ــزائ ــدة ال ـتــي تـضـغــط عـلـيـهــا .مـخــرج
ال ـن ـقــل ال ـه ــوائ ــي ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي يصل
ف ــي م ـح ـطــة ال ـن ـب ـط ـيــة ق ـبــل أن ي ـتــوزع
على بلدات املنطقة ،أنشئ مع املحطة
قـبــل أك ـثــر م ــن  50ع ــام ــا ،فـيـمــا املــديـنــة
وال ـب ـلــدات تـتــوســع عـمــرانـيــا مـنــذ ذلــك
ال ـ ــوق ـ ــت بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر (ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل
امل ـث ــال ح ــي ك ـفــر ج ــوز ال ـتــابــع لـبـلــديــة
الـنـبـطـيــة ف ـيــه ح ــوال ــي  5االف ش ـقــة).
املحطة تستمد التيار من معمل صور
وتغذي بدورها بلدات قضاء النبطية
بالكهرباء عبر  13مخرجًا تغذي 45
بلدة من ضمنها مدينة النبطية .وقد
بقيت املـحـطــة عـلــى حــالـهــا فــي البنية
اإلن ـش ــائ ـي ــة وامل ـن ـظ ــوم ــة الـتـشـغـيـلـيــة.
لـكــن اإلسـتـهــاك ف ــاق قــدرتـهــا ،مــا أدى
إلــى تكرار األعـطــال وانفجار الكابالت
تـحــت األرض واإلن ـق ـطــاع شـبــه الــدائــم

مفكرة

ّ
وق ـع ــت أوب ـ ــرا ل ـب ـنــان أم ــس ات ـفــاق ـيــة ت ـعــاون
مــع أوب ــرا روم ــا برعاية وزارة الثقافة وفي
مقرها .وأعرب رئيس دار أوبرا روما كارلو
ّ
فيورتيس عن «تطلع دار األوبــرا االيطالية
لوضع كامل معرفتها وخبرتها في الفنون
ً
التعبيرية فــي عـهــدة أوب ــرا لـبـنــان» متأمال
ابتكار إنجازات أوبرالية جديدة في لبنان
ّ
اإليطالية.
بالشراكة مع املهارات

¶¶¶

للكهرباء .لتطوير الشبكة ،استحدثت
م ــؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مـ ـخ ــارج ج ــدي ــدة
لتحسني التغذية الى البلدات املجاورة.
بــدءًا من مطلع العام  ،2016أنجز جزء
م ــن ال ـخ ـطــة امل ــوض ــوع ــة م ـنــذ س ـنــوات
(ك ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ت ـ ـحـ ــت األرض) وش ـم ـل ــت
اسـ ـتـ ـح ــداث مـ ـخ ــارج ج ــدي ــدة تـسـتـمــد

ن ـظ ـم ــت بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة دورت ـ ـهـ ــا
الــريــاض ـيــة األول ـ ــى ف ــي لـعـبــة ك ــرة ال ـطــاولــة
ش ـ ــارك ن ـحــو  50الع ـب ــا ف ــي ف ـئ ـتــي ال ـش ـبــاب
وال ـق ــدام ــى ،ووزعـ ــت فــي نـهــايـتـهــا ال ـكــؤوس

محطة جديدة اتخذ
مشروع بناء ُ ّ
عام  2010ولم ينفذ بعد

احتمال
انفجار
المحطة
بسبب
الحمولة
الزائدة كان
دائمًا هاجسًا
موجودًا
(األخبار)

ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن م ـح ـطــة ال ـن ـب ـط ـيــة .كـمــا
تغذي املحطة خط خدمات ( 24ساعة
) ملستشفيات املنطقة ومحطات ضخ
املـيــاه ومـقــرات الـقــوى األمنية وبعض
املؤسسات الرسمية .ويضاف إلى ذلك
موافقات استثنائية لبعض أصحاب
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـض ـخ ـم ــة وامل ـج ـم ـع ــات
السكنية واملطاعم للتغذية بالكهرباء
ً
مــن الـشـبـكــات الـعــامــة ب ــدال مــن إنـشــاء
محطة خاصة بهم.
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار امل ـ ـح ـ ـطـ ــة ب ـس ـبــب
الـحـمــولــة ال ــزائ ــدة ك ــان دائ ـمــا هاجسًا
م ــوج ــودًا ،وق ــد لـحـظــت وزارة الـطــاقــة
واملـيــاه إنـشــاء محطة جــديــدة .فــي عام
 ،2010اسـتـمـلـكــت مــؤسـســة الـكـهــربــاء
ق ـط ـعــة أرض ب ـم ـســاحــة خ ـم ـســة آالف
مـتــر م ـج ــاورة للمستشفى الحكومي
إلنـشــاء محطة تحويل رئيسية على
ت ــوت ــر  220ك ـي ـل ــوف ــول ــت ب ـس ـع ــة 140
م ـي ـغــاواط السـتـيـعــاب الـطـلــب املـتــزايــد
ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء .ك ـمــا وق ـعــت ع ـق ـدًا مع
مديرية الهندسة في الجيش اللبناني
للمباشرة باستمالك خط توتر عالي
 220كيلوفولت من معمل الزهراني الى
املحطة الجديدة .اإلستمالك لم يعقبه
مباشرة بالتنفيذ في ظل وعود متكررة
من وزراء الطاقة واملياه املتعاقبني بأن
تـشـيـيــد امل ـح ـطــة س ـي ـبــدأ قــري ـبــا .خطة
الـكـهــربــاء الـتــي أقــرهــا مجلس ال ــوزراء
في أيلول الفائت ،شملت إنشاء محطة
تـ ـح ــوي ــل واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث خ ـ ـطـ ــوط ن ـقــل
جديدة .لكن مصادر تمويلها لم تؤمن
بعد.
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واملـيــدالـيــات عـلــى الـفــائــزيــن .وف ــاز بــاملــراتــب
الثالث االربع األولى عن فئة الشباب :محمد
رحال وجعفر موسى وصافي ّ
ّ
رحال وهادي
ّ
مــوســى ،وعــن الـقــدامــى نبيل رح ــال وجمال
ّ
رحال وحسني جلول وفهمي عبيد.

¶¶¶
تنظم كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
األميركية ،التاسعة من صباح اليوم ،ندوة
ع ــن ه ـنــدســة ال ـط ــرق ــات لـلـجـســم األكــادي ـمــي
واالستشاري ،في إطار «سلسلة محاضرات
منير خطيب اندروود الهندسية» ،في مركز
أفرام ،في حرم جبيل.

¶¶¶

أكاديمية
الجمال
لالجئات

أطلقت مؤسسة «لوريال للمسؤولية االجتماعية» البرنامج التعليمي الخيري « الجمال من أجل حياة أفضل» للفتيات الالجئات في بر
الياس ،بالتعاون مع مؤسسة «كياني» برئاسة نورا جنبالط ،والجامعة األميركية في ييروت وبرنامج االغذية العاملي .املشروع يستهدف
الشابات اللواتي حرمن دخــول الصفوف والتعلم بحسب البرنامجني اللبناني أو السوري ،ويؤمن لهن تدريبًا احترافيًا ّيسهل إعادة
(تصوير هيثم املوسوي)
دمجهن في املجتمعات ،من خالل تعلم مهنة تساعدهن في خدمة انفسهن وبالتالي عائالتهن.

أخيرًا ...نقابة لـ«العلوم المعلوماتية»
زينب إسماعيل
ّ
أخيرًا ،تمكن حملة اختصاصات علوم
املعلوماتية من الحصول على رخصة
من وزارة العمل إلنشاء نقابة خاصة
بهم .الــوصــول إلــى الرخصة استغرق
ح ــوال ــى ع ــام ــن م ــن ع ـم ــل املــؤس ـســن
واملـحــامــن بسبب الطبيعة املتشعبة
ملـجــال الـعـلــوم املـعـلــومــاتـيــة .وبحسب
امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن« ،إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـمـ ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــة
سـيـبــدأ قــريـبــا» ،بـعــد إجـ ــراءات إداري ــة
كــال ـت ـصــديــق ع ـلــى األن ـظ ـم ــة الـخــاصــة
ون ـش ــره ــا ،وق ـب ــول ط ـل ـبــات االن ـت ـســاب
وتحصيل الرسوم.
النقابة التي تختص بحاملي شهادات
علوم املعلوماتية ومــا تتضمنها من
اخـتـصــاصــات bioinformatics) MIS,
 ،)Business computer, ICTستستقبل
االس ــات ــذة وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال ال ـحــرة
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
م ـج ــال امل ـع ـلــومــات ـيــة .ب ـح ـســب رئـيــس
ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة ل ـل ـن ـقــابــة رام ــي
سانتينا« ،الــدافــع األس ــاس لتأسيس
النقابة هو ضرورة نيل أصحاب هذه

االخ ـت ـص ــاص ــات ن ــوع ــا م ــن ال ـح ـمــايــة،
عبر اشــراكـهــم فــي الـصـنــدوق الوطني
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وضـ ـ ـم ـ ــان
الشيخوخة والتقاعد ،وتأمني حقهم
في االستفادة من خدمات التأمني لهم
ولعائالتهم» .تحقيق هــذه الخدمات
س ـي ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا بـ ـع ــدد املـنـتـسـبــن
ّ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل م ـن ـهــم
(مـبــدئـيــا) دف ــع  300أل ــف لـيــرة سنويًا
رسـ ــم ان ـت ـس ــاب الـ ــى ال ـن ـقــابــة .وت ـنــوي
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة إقـ ــامـ ــة ن ـ ــدوات
وورش ــات تــدريــب للعاملني فــي مجال
املعلوماتية لضمان املتابعة املستمرة
لـلــدراســات والـخـطــط فــي املـجــال الــذي
يشهد حركة تطور سريعة ومستمرة،
ً
فضال عن لعبها دور صلة الوصل بني
الجامعات (واملعاهد) وأسواق العمل،
الخ...
أهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ب ـح ـس ــب ه ـي ـئ ـت ـهــا
ّ
التأسيسة ،تتركز على «حماية املهنة
وتشجيعها ورفــع مستواها والــدفــاع
عــن مصالحها والـعـمــل عـلــى تقدمها
وت ـطــورهــا عـلــى كــافــة ال ـص ـعــد ،رعــايــة
مـ ـص ــال ــح أع ـ ـضـ ــاء الـ ـنـ ـق ــاب ــة والـ ــدفـ ــاع
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ع ــن ح ـقــوق ـهــم وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـســن
مستواهم وأوضاعهم وفقًا للقوانني،
إنـشــاء مـشــاريــع ريــاضـيــة واجتماعية
وت ـع ــاون ـي ــة اس ـت ـهــاك ـيــة ألع ـضــائ ـهــا،
تــوثـيــق ال ـت ـعــاون بــن أص ـحــاب العمل
والـعــامـلــن فــي املـهـنــة واي ـج ــاد وثيقة
مــن التفاهم املتبادل والسعي الجدي
لحل كل خــاف ينشأ بينهما بالطرق
الحبية وباملفاوضات ،وأخـيـرًا تقديم

أصحاب هذه االختصاصات
يفتقدون الى أي نوع من الحماية
املساعدات املهنية واملادية ألعضائها
ضمن اإلمكانيات املتوفرة لديها».
يــذكــر أن قــرار تأسيس «نقابة العلوم
امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» نـ ـش ــر فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ف ــي أيـ ــار ال ـفــائــت،
والـ ـصـ ـفـ ـح ــة الـ ـت ــي انـ ـش ــأتـ ـه ــا ال ـه ـي ـئــة
التأسيسية على مــوقــع فيسبوك هي
الوسيلة الوحيدة حتى اآلن للتواصل
بينها وبني الراغبني في االنتساب.

يعتصم األســاتــذة املتعاقدون في الجامعة
اللبنانية ،الــواحــدة إال ربـعــا مــن بـعــد ظهر
اليوم ،للمطالبة بتسريع عمل اللجنة املكلفة
بتحديد الحاجات وبإقرار ملف التفرغ ،أمام
اإلدارة املركزية في الجامعة.

¶¶¶
ّ
ت ــوق ــع ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـع ــاش ــرة من
صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،م ــذك ــرة تـ ـع ــاون م ــع وزارة
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة ومـنـظـمــة الـيــونـيـســف،
ب ـ ـهـ ــدف إن ـ ـشـ ــاء مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات ل ــابـ ـتـ ـك ــار فــي
الجامعة اللبنانية ودعم الطالب وتدريبهم
وإتاحة املجال أمامهم لتطوير مشاريعهم
وأف ـك ــاره ــم ،ف ــي مـبـنــى الـ ـ ـ ــوزارة -مـسـتــديــرة
العدلية ـ ـ بيروت.

¶¶¶

«دعم األسرة» في المبرات

محمية ممرضات زغرتا

جائزة المهندسين للمشاريع اإلنشائية

افتتح املركز اإلسالمي الثقافي في ّ
مجمع
اإلمامني الحسنني التابع لجمعية املبرات
ُ
الخيرية «مركز دعم األسرة» ،الذي يهدف إلى
تأهيل األسرة ومعالجة مشاكلها .وألقى السيد
علي فضل الله كلمة دعا فيها املحاكم الشرعية
الى أن تأخذ في االعتبار أهلية الزوجني لتكوين
أسرة مستقرة ،إلى جانب األخذ في االعتبار
الشروط الصحية .وقال إن املركز الجديد يسعى
إلى إحداث تغيير في طريقة التفكير وأسلوب
التعامل داخل األسرة ،وأن يشكل عامال إيجابيًا
في النهوض بها ومعالجة خالفاتها.

احتفلت بلدية زغرتا ـ ـ اهدن ونادي روتاري
زغرتا ـ ـ الزاوية بـ 47ممرضة من القضاء
قضني ربع قرن وأكثر في عملهن ،وجرى
توزيع نصوب األرز عليهن لتصبح شجرًا في
الغابة تحمل اسم كل واحدة منهن .وقدمت
ً
مديرة املحمية ،سندرا كوسا ،شرحًا مفصال
عن أهمية املحمية وتنوعها البيولوجي
وخطة إدارتها .وقد وزعت منشورات عنها
للممرضات قبل أن يتوجهن إلى البقعة
املخصصة للغابة حيث غرست كل ممرضة
أرزتها.

فازت خمسة مشاريع تخرج في الهندسة
اإلنشائية من أصل  29شاركت في املسابقة
التي نظمتها رابطة اإلنشائيني في نقابة
املهندسني في بيروت ،برعاية رئيس اتحاد
املهندسني اللبنانيني النقيب جاد تابت .واتخذ
مجلس النقابة قرارًا باملوافقة على إنشاء
جائزة للمشاريع املميزة في الهندسة االنشائية
واعتمادها لتصبح جائزة سنوية تنظم كل عام
لتحفيز الطالب على اختيار هذا االختصاص
الذي يتعامل مع تصميم املنشآت التي تدعم
وتقاوم األحمال والزالزل وتأثيرات الطبيعة
والحروب.

تـحــاضــر زه ـيــدة دروي ــش ج ـبــور ،األس ـتــاذة
الـ ـب ــاحـ ـث ــة ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،عــن
«الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــونـ ـي ــة :هـ ـم ــومـ ـه ــا ،ت ـح ــوالت ـه ــا
وتجلياتها على الساحة األدبية في لبنان»،
ضمن سلسلة لـقــاءات «الجامعة الصيفية
 ،»2018بدعوة من املكتبة العامة في سبعل
بالتعاون مع جمعية «ملح األرض» ،الرابعة
مــن بعد ظهر غــد ،فــي مــدرســة راشـيــل اده ـ ـ
سبعل.

¶¶¶
ي ـخـ ّـرج مــركــز سـبـلــن لـلـتــدريــب دفـعــة الـعــام
 ، 2018السابعة والنصف من مساء اليوم،
برعاية مدير عــام التعليم املهني والتقني
سـ ــام ي ــون ــس ،وفـ ــي ح ـض ــور امل ــدي ــر ال ـعــام
لألونروا كالوديو كوردوني.
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نصف النهائي

روسيا 2018

فرنسا تتخلص من كابوس بلجيكا وتبلغ النهائي

الذهب
ينادي
فرنسا
(كريستوف سيمون ــ أ ف ب)

فرنسا الى المباراة
النهائية لكأس العالم
 2018لكرة القدم
بفوزها ٌعلى بلجيكا
 .0-1حدث انتظره
الفرنسيون منذ 12
عامًا حيث كانت الخيبة
أمام إيطاليا في
نهائي مونديال ،2006
والذي تاله خيبتان
موندياليتان قاسيتان.
«الديوك» أقرب من
وقت مضى إلى
أي ٍ
الذهب الذي يناديهم
وهم الذين ما انفكوا
يلبون النداء في هذا
المشوار العالمي

ق ـم ــة ب ـع ـن ــاوي ــن ك ـث ـي ــرة ك ــان ــت أم ــس
ف ــي س ــان ب ـطــرس ـبــورغ .يـكـفــي ال ـقــول
إنـهــا م ـبــاراة نصف نهائي مونديال
روسيا .يكفي القول إنها بني فرنسا
وبلجيكا الجارتني اللتني تجمعهما
اللغة املشتركة .يكفي القول إن تييري
هـنــري هـنــا .مــن ك ــان فــي  1998يرفع
كــأس العالم في ملعب «ســان دونــي»
بـقـمـيــص «ال ــدي ــوك» ه ــا ه ــو اآلن في
ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة ب ـق ـم ـيــص بـلـجـيـكــا
مـســاعـدًا لـلـمــدرب اإلسـبــانــي روبــرتــو
ّ
مــارتـيـنـيــز ،ك ــم ه ــي غــريـبــة ومـتـقــلـبــة
هذه الكرة .يكفي القول إن مواجهات
ثـ ـن ــائـ ـي ــة ع ـ ـ ــدة ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـج ـمــع
ب ــن كـيـلـيــان م ـبــابــي وإي ــدي ــن هـ ــازار،
وأنطوان غريزمان وكيفن دي بروين،
وأولـيـفـيــه ج ـيــرو وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو،
وهـ ــوغـ ــو لـ ــوريـ ــس وت ـي ـب ــو كـ ــورتـ ــوا.
يكفي القول إن املنتخبني أطاحا في
طريقهما إل ــى ه ــذا ال ــدور كـبـيــرا كــرة
أميركا الجنوبية :األرجنتني بالنسبة
ل ـفــرن ـســا ف ــي دور ال ـ ـ ـ ــ ،16والـ ـب ــرازي ــل
بالنسبة لبلجيكا فــي ربــع النهائي،
وهـ ــذا وحـ ــده يـكـفــي ل ـي ـكــون تصميم
ط ــرف ــن ك ـب ـي ـرًا لـ ـع ــدم ت ـض ـي ـيــع مــا
الـ ـ ّ
تحقق ومواصلة الطريق نحو نهائي
موسكو ومن ثم منصة التتويج.
دخل الالعبون أرض امللعب .األنظار
ّ
على هـنــري طبعًا الــذي يتجه نحو
زمـ ـ ـي ـ ــل األم ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــدرب «ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوك»
الـحــالــي ديــديـيــه دي ـشــان .يتعانقان
ومن ثم يصافح الجميع على مقعد

البدالء الفرنسي.
ال ـعــواطــف تـنـتـهــي وي ـب ــدأ ال ـج ـ ّـد في
املـ ـي ــدان .دق ــائ ــق أولـ ــى ط ـغــى عليها
الـ ـح ــذر وهـ ـ ــذا ط ـب ـي ـعــي ف ــي مـ ـب ــاراة
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم .ه ــذا
امل ـش ـه ــد اس ـت ـم ــر ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة 15
عندما لعب دي بروين الكرة لهازار
فـ ـس ــدده ــا األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ـن ــه لـ ــم يـصــب
املرمى.
كأن بهذه الكرة ّ
حركت املياه الراكدة
ف ــارتـ ـف ــع نـ ـس ــق امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة وت ـ ـعـ ـ ّـددت
امل ـ ـح ـ ــاوالت ن ـح ــو امل ــرمـ ـي ــن .شـيـئــا
فشيئًا ب ــدأ الـفــرنـسـيــون يسيطرون
ع ـلــى زم ـ ــام األم ـ ـ ــور .ن ـغــولــو كــانـتــي
ي ـق ـط ــع الـ ـ ـك ـ ــرات وب ــوغـ ـب ــا يـ ـم ـ ّ
ـرره ــا
وغ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان يـ ـتـ ـح ــرك عـ ـل ــى ح ـ ــدود
املـنـطـقــة الـبـلـجـيـكـيــة وم ـبــابــي يـقـ ّـدم
الـهــدايــا لـجـيــرو ال ــذي يــرفـضـهــا .في
املقابل كان هازار يبالغ في املراوغة
واالحتفاظ بالكرة ،فيما دي بروين
ي ـ ـحـ ــاول عـ ـب ــر تـ ـم ــري ــرات ــه مـ ــن دون
جـ ـ ــدوى .هـ ـك ــذا ،فـ ــرض ال ـفــرن ـس ـيــون
شخصيتهم لكن هجماتهم قابلها
بلجيكي في الدفاع وتحديدًا
تمركز
ّ
ح ـ ــارس م ـت ـيــقــظ ه ــو كـ ــورتـ ــوا .ه ــذا
مــا ب ــدا واض ـحــا فــي الـفــرصــة األكـثــر
خطورة في الشوط األول في الدقيقة
 39بعد تمريرة ســاحــرة مــن مبابي
إلـ ــى ب ـن ـجــامــان ب ــاف ــار ال ـ ــذي ي ـسـ ّـدد
ب ـم ــواج ـه ــة كـ ــورتـ ــوا إال أن األخ ـي ــر
بإبعادها حارمًا «الديوك»
يتعملق
ّ
من هدف محقق.

خ ــال  45دق ـي ـقــة ف ــي ال ـش ــوط األول
لـ ــم ي ـن ـج ــح أي مـ ــن امل ـن ـت ـخ ـب ــن فــي
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي لــم
يـحـتــج إال إل ــى  6دق ــائ ــق ف ـقــط .ففي
ال ــدق ـي ـق ــة ّ 51ح ـص ـلــت ف ــرن ـس ــا عـلــى
ركلة ركنية نفذها غريزمان ليلحق
بها صامويل أومتيتي قبل مــروان
فـ ـي ــايـ ـن ــي ويـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا ب ـ ــرأس ـ ــه فــي
مرمى كــورتــوا .في األثـنــاء ،الرئيس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي إيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــوي ـ ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون
يحتفل في املقصورة الرئيسية في
امللعب وإلــى جانبه رئيس االتحاد
الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـس ــوي ـس ــري
جياني إنفانتينو ورئيس االتحاد
الفرنسي للعبة نويل لو غراييه.
ض ـغ ـطــت ف ــرن ـس ــا ب ـع ــده ــا ومـ ـج ــددًا
ّ
يقدم مبابي هدية لجيرو وهذه املرة
بحركة فنية رائعة وتمريرة بالكعب
ب ـح ــرف ـن ــة إال أن مـ ـه ــاج ــم ّ تـشـلـســي
تباطأ في تسديدها وتدخل موسى

عاد الفرنسيون إلى
المباراة النهائية للمرة
األولى منذ  12عامًا

ديمبيلي ليبعدها (.)56
البلجيكيون يعتمدون على الكرات
الـعــرضـيــة .مــن إحــداهــا فــي الدقيقة
 65يــرتـقــي فـيــايـنــي عــالـيــا وي ـسـ ّـدد
الـكــرة بــرأســه تـمـ ّـر قريبة مــن القائم
األيسر.
الــدقــائــق ّ
تمر سريعة على بلجيكا.
املـ ـب ــاراة تـصـبــح صـعـبــة أك ـث ــر .إنـهــا
الــدق ـي ـقــة  .80أك ـســل فـيـتـســل ي ـجـ ّـرب
ّ
ح ــظ ــه ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مـ ــن خـ ــارج
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء إال أن لـ ــوريـ ــس
يبعدها.
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـف ــرنـ ـس ــي يـ ــرقـ ــص فــي
املدرجات .ال جديد بارز في الدقائق
الـتــالـيــة باستثناء تـســديــدة البديل
ك ــورون ـت ــان تــولـيـســو ال ـتــي أبـعــدهــا
ك ــورت ــوا ف ــي ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـضــائــع،
لـ ـيـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ـ ـعـ ــدهـ ــا صـ ــافـ ــرة
الختام.
ح ـ ـكـ ــايـ ــة ن ـ ـصـ ــف ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي األول
ملــونــديــال روس ـيــا ان ـت ـهــت .ستنتقل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة إل ـ ـ ـ ــى فـ ـصـ ـلـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــا ف ـ ـ ــي نـ ـه ــائ ــي
مـ ــوس ـ ـكـ ــو .ع ـ ـ ــاد الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون إل ــى
املـبــاراة النهائية للمرة األولــى منذ
 12عامًا .بعد أربعة أيام سيكتبون
ع ـ ـنـ ــوان ح ـك ــاي ـت ـه ــم ،فـ ـه ــل س ـي ـكــون
بأحرف من ذهب؟
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،ف ـ ـ ـ ـ ــازت فـ ــرن ـ ـسـ ــا وخ ـ ـسـ ــرت
بـلـجـيـكــا ،ل ـكــن األك ـي ــد أن ه ـن ــري لم
يغادر امللعب حزينًا.
(األخبار)

كرة
أومتيتي
الرأسية
التي جاء
منها هدف
الفوز
لفرنسا في
طريقها
الى الشباك
البجيكية
(جوسيبي
كاكاتشي
 -أ ف ب)
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نصف النهائي

روسيا 2018

انكلترا  xكرواتيا :نزال المصـارعين األنيقين
الكأس آتية إلى منزلها ،اإلنكليز ينتظرونها ،لكن
قبلها عليهم المرور من كرواتيا القادرة على كتابة
تاريخ جديد في عالم الكرة .ثانية مباراتي الدور نصف
النهائي (الليلة الساعة  21.00بتوقيت بيروت) في
مونديال  2018تعد بالكثير ،فمعركة تكتيكية
ضخمة تــلــوح فــي األف ــق بين منتخبين تخطيا
التوقعات وتفوقا على نفسيهما

شربل ّ
كريم
األق ـ ـ ـ ــدام الـ ـق ــوي ــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ب ــدم ــاء
نارية هو الوصف الذي يعطي فكرة
ع ــن الـكـتـيـبــة ال ـك ــروات ـي ــة .والـعـقـلـيــة
ال ـثــائــرة عـلــى مــاضـيـهــا والـطــامـحــة
ملستقبلها هي التي ّ
تميز التشكيلة
اإلنكليزية.
م ـن ـت ـخ ـبــان ت ـف ـ ّـوق ــا ع ـل ــى نـفـسـيـهـمــا
ف ــي امل ــون ــدي ــال ال ـ ــروس ـ ــي ،وخــال ـفــا
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـ ــالـ ـ ــت أنـ ـهـ ـم ــا
سـيـلـعـبــان دورًا ثــانــويــا .ه ــي صفة
ال ـت ـص ـقــت ب ـه ـمــا م ـن ــذ زم ـ ـ ٍـن ط ــوي ــل،
وتـحــديـدًا املنتخب الـكــرواتــي الــذي
كان مفاجأة لم تتكرر في مونديال
فرنسا عام  .1998وهي صفة أيضًا
أصابت إنكلترا منذ فشلها املتكرر
ف ــي أع ـق ــاب بـلــوغـهــا ن ـصــف نـهــائــي
مونديال  1990في إيطاليا ،فغابت
بعدها ثم انكفأت أمام كبار العالم.
«عقدة  »1998ال شك في أنها طاردت
ج ـ ـيـ ــل ل ـ ــوك ـ ــا م ـ ــودريـ ـ ـت ـ ــش وايـ ـ ـف ـ ــان
راك ـي ـت ـي ـتــش ف ــي ك ــل مـ ــرة دار فـيـهــا
حــديــث عــن تــاريــخ الـكــرة الـكــرواتـيــة
فـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف ج ـ ـ ـيـ ـ ــل داف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور شـ ــوكـ ــر
وزفونيمير بــوبــان بالذهبي دونــه
رج ــال املنتخب الـحــالــي .هــم الليلة
على أب ــواب كسر الـكــام التقليدي.
ومثلهم اإلنكليز الذين بات املنتخب
لدى نجومهم السابقني ّ
همًا كبيرًا،
مجد ألن الفشل دائمًا
فتمثيله غير
ٍ
ّ
تتغير
كــان بــاالنـتـظــار .الـقــاعــدة قــد
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،ف ــاإلي ـم ــان وص ــل إلــى
ـدود غـيــر مـسـبــوقــة ب ـهــاري كــايــن
حـ ـ ٍ
وزمـ ـ ــائـ ـ ــه ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم يـ ـصـ ـل ــوا إل ــى
ال ـن ـج ــوم ـي ــة ال ـق ـص ــوى ف ــي ب ــاده ــم
بعد ُ
بحكم صغر سنهم ،لكن املجد
املطلق بانتظارهم بال شك.

ّ
تفوق المنتخبان
على نفسيهما في
المونديال الروسي،
وخالفا التوقعات التي
قالت أنهما سيلعبان
دورًا ثانويًا

معركة أنيقة
ك ــرواتـ ـي ــا ومـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة امل ــون ــدي ــال
ب ــره ـن ــت ع ــن ن ـف ـس ـه ــا ،أقـ ـل ــه ع ـنــدمــا
سـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــت األرج ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي دور
املجموعات ،ثم تخطيها اختبارين
صعبني بــركــات الترجيح أحدهما
أمـ ــام املـنـتـخــب امل ـض ـيــف .اخ ـت ـبــاران
بمجرد النجاح فيهما يمكن إدراك
مـ ـ ـ ــدى ب ـ ـ ـ ـ ــرودة أع ـ ـ ـصـ ـ ــاب ال ـ ـ ـكـ ـ ــروات
الــذيــن ال يـهــابــون أي ش ــيء ،ليرتفع
«األدري ـ ـنـ ــالـ ــن» ف ــي أج ـس ــاده ــم إلــى
أعـلــى مستوياته كــون الـطــريــق إلــى
نهائي موسكو بات أقصر ومعاملها
أوضح.
ومما ال شــك فيه أن الطريق الصعب
ال ــذي عــرفــه ال ـك ــروات حـتــى وصولهم
إلى دور األربعة مفيد كثيرًا بالنسبة
إل ـي ـهــم ،ف ـهــم خ ـب ــروا م ـســألــة الـتـحــدي
ظرف،
الصعب واستعدوا ذهنيًا ألي
ٍ
وذل ــك بـعـيـدًا مــن مـســألــة الـحــديــث عن
إمكان شعورهم بالتعب البدني جراء

خــوضـهــم أرب ـعــة أش ــواط إضــافـيــة في
مـبــاراتــن متتاليتني .مسألة ال يجب
الحديث فيها ،إذ يضع الكروات اليوم
دمـ ــاء هـ ــم ف ــي امل ـل ـع ــب ب ـغ ـيــة تـحـقـيــق
حـلـ ٍـم لــم يـكــن مـنـتـظـرًا يــومــا بالنسبة
ـاد يـصــل ع ــدد سـكــانـهــا إل ــى 4
إل ــى ب ـ ٍ
ماليني نسمة فقط .لكن على رغم ذلك
ً
هــي أنجبت جـيــا مــن العـبــي الوسط
األنيقني ،الذين شكلوا الخط األفضل
في املونديال على هذا الصعيد.
ّ
امل ـعــادلــة بـسـيـطــة :ســل ـمــوا ال ـك ــرة إلــى
م ــودري ـت ــش أو راك ـي ـت ـي ـتــش وال ـه ــدف
ً
ً
سيأتي عاجال أم آجال.
بشكل
وهــذه املعادلة نفسها تحضر
ٍ
أو ب ــآخ ــر ف ــي امل ـل ـعــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ،إذ
ال س ـت ـي ـف ــن جـ ـ ـي ـ ــرارد وال ق ـب ـل ــه ب ــول
غاسكوين وال معه بول سكولز وبعده
فرانك المبارد ،قدروا على تمتني خط
الوسط اإلنكليزي بالشكل الذي يفعله
اليوم جــوردان هندرسون وديلي آلي
وجـيـســي لـيـنـغــارد ورفــاق ـهــم .الــوســط
اإلنـكـلـيــزي يـجـمــع اآلن بــن الـصــابــة
ال ــدف ــاع ـي ــة ،وال ـف ـعــال ـيــة ف ــي امل ـســانــدة
ّ
الهجومية ،والفكر الخالق.

م ـ ــا ي ـض ـع ـه ــا ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ــ 16بــن
املنتخبات املــونــديــالـيــة الـ ــ ،32مقابل
وق ــوف إنـكـلـتــرا فــي املــركــز ال ـســادس،
وهـ ــي ت ـس ـت ـخــدم اس ـت ـعــادت ـهــا لـلـكــرة
واستحواذها عليها إلعادة االنتشار
وتنظيم صفوفها.
ل ـكــن ال ـت ـشــابــه بـيـنـهـمــا ه ــو لـنــاحـيــة
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف عـ ـن ــدم ــا ال ت ـ ـكـ ــون الـ ـك ــرة
ب ـحــوزت ـه ـمــا ،ح ـيــث يـحـضــر الـضـغــط
الـ ـق ــاس ــي ع ـل ــى ح ــام ــل ال ـ ـكـ ــرة ،وذلـ ــك
وسط نقطة مهمة لدى اإلنكليز وهي
تتمحور حول كيفية توزيع وتوفير
مـ ـجـ ـه ــوده ــم لـ ـك ــي ال تـ ـت ــأث ــر ن ـس ـبــة
مخزونهم البدني ،إذ يتركون الخصم
يـتـصــرف بــالـكــرة فــي ملعبه لـكــن من
ّ
بالتقدم أكثر ،فغالبية
دون السماح له
املساحات التي استعادوا فيها الكرة
خــال مبارياتهم السابقة كــانــت في

منتصف املـلـعــب أو عـلــى مـســافــة 10
أمتار في عمق ملعب الخصم.
وإذا كانت إنكلترا تسمح لخصومها
ب ـت ـبــادل ال ـكــرة لـكــي ت ـقــرأ الـلـعـبــة ،فــإن
هـ ــذا األم ـ ــر سـيـخـلــق مـشـكـلــة ل ـهــا مــع
ال ـل ـعــب امل ـب ــاش ــر وال ـس ــري ــع ل ـكــروات ـيــا
ع ـنــد اس ـت ـح ــواذه ــا ،وه ــي ال ـقــويــة في
عـمـلـيــة اس ـت ـع ــادة ال ـك ــرة بـفـعــل ال ـقــوة
البدنية املوجودة لدى رجالها األشبه
باملصارعني ،والــذيــن يـبــدأون بإزعاج
الخصم منذ اللحظة األولــى النطالق
الكرة من منطقته ،تمامًا على غرار ما
يفعل العمالقان ماريو ماندزوكيتش
وأنتي ريبيتش.
وبالتأكيد ستحاول إنكلترا االعتماد
ف ــي ش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر ع ـل ــى ف ـعــال ـي ـت ـهــا فــي
ال ـكــرات الـثــابـتــة ،الـتــي تـبــدو مــدروســة
منذ وصول املدرب غاريث ساوثغايت

إل ــى املـنـتـخــب .لـكــن مــع كــرواتـيــا قــد ال
ّ
يـكــون هــذا الـحــل نافعًا ،إذ إن روسيا
ّ
كــانــت الــوح ـيــدة الـتــي تمكنت مــن هــز
شباك الكروات من كرة ثابتة ،على رغم
أن  22تـســديــدة أخ ــذت مـســارًا باتجاه
املرمى الكرواتي من خالل هذه الكرات،
وه ــو م ــا يـجـعـلــه ف ــي خـطــر إذا تخلى
عنه الحظ في املواجهة مع اإلنكليز.
مباراة سيغلب عليها طابع التوتر،
العب من املنتخبني
إذ لم يسبق ألي
ٍ
ال ــوق ــوف عـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة في
ّ
املتقدمة ،لكن األفضلية
هذه املرحلة
على هــذا الصعيد ستكون كرواتية
م ــن دون شـ ــك ،كـ ــون غــال ـب ـيــة العـبــي
املـنـتـخــب األح ـم ــر واألبـ ـي ــض عــرفــوا
سابقًا معنى املباريات املصيرية مع
أنديتهم وتحديدًا في البطولة األهم
أي دوري أبطال أوروبا.

هاري كاين :موعد مع التاريخ
يعتبر هاري كاين من أفضل الالعبني اإلنكليز في كأس العالم الحالية ،وأفضلهم
يتصدر «امللك هــاري» ترتيب ّ
ّ
هدافي البطولة بستة أهــداف ،وهو
برأي الكثيرين.
ّ
ّ
يتميز ّ
بحسه التهديفي العالي ،إذ على رغم تسجيله ثالث ركــات جــزاء ،إال أنه
ّ
يبقى صاحب معدل تهديفي عال جدًا ،فمن أصل  10تسديدات له على املرمى،
ّ
ّ
سجل  6أهــداف حتى اآلن في املونديال .وسيكون قائد املنتخب اإلنكليزي على
ٍّ
مــوعــد مــع الـتــاريــخ فــي هــذه الـنـسـخــة ،إذ يـقــف أم ــام تـحــد جــديــد ،وهــو كـســر رقــم
«الظاهرة» البرازيلي رونالدو الذي ّ
سجل  8أهداف في بطولة واحدة لكأس العالم
في  2002ليكسر سلسلة من  6موندياالت لم يسجل فيها هداف البطولة أكثر
مــن  6أه ــداف .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فـفــي ح ــال سـ ّـجــل كــايــن هــدفــا واحـ ـدًا سيكسر
رقــم أبــرز هـ ّـداف إنكليزي في تاريخ كــأس العالم والــذي يعود إلــى املهاجم غاري
لينيكر في مونديال  1986في املكسيك ،وهو بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة
سيكون لديه  180دقيقة للوصول إلى مبتغاه.

الضغط ثم الضغط
وهـ ـ ــذه امل ـع ــرك ــة األن ـي ـق ــة تـ ـب ــرز فـيـهــا
نـقــاط مختلفة فــي أس ـلــوب الفريقني
وأخـ ـ ــرى م ـت ـشــاب ـهــة .ك ــروات ـي ــا وعـلــى
رغم امتالكها ألكثر الالعبني موهبة
فــي الــوســط مـقــارنــة بـكــل املنتخبات
ال ـتــي ح ـضــرت ف ــي امل ــون ــدي ــال ،لديها
م ـش ـك ـلــة ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،وه ــي
عــدم احتفاظها بالكرة لوقت طويل،
إذ يـعـتـمــد أس ـلــوب ـهــا ع ـلــى إيـصــالـهــا
س ــريـ ـع ــا إل ـ ــى املـ ـه ــاجـ ـم ــن ،ل ـ ــذا ف ــان
نـسـبــة تـمــريــراتـهــا عـنــد اسـتـحــواذهــا
ال ت ـ ـت ـ ـخ ـ ـطـ ــى الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــرات

لوكا مودريتش :حلم الكرة الذهبية

جيل انكليزي جديد هدفه محو الفشل المتواصل والتتويج بالكأس للمرة االولى منذ عام 1966

جيل ذهبي لم يعرفه المنتخب إال مع شوكر وبوبان
كرواتيا على ابواب كسر الكالم التقليدي عن ٍ

تعني مباراة الليلة الكثير للوكا مودريتش ولكرواتيا ،كيف ال وهي املباراة التي عادل
بها هذا الجيل ما فعله منذ  20سنة الجيل الكرواتي الذهبي بقيادة ّ
هداف كأس العالم
ً
 1998دافيد شوكر .مودريتش خرج حامال جائزة أفضل العب في املباراة ثالث مرات،
وهو أكثر العب حصل على هذه الجائزة في املونديال الروسي حتى اآلن .شارك نجم
ّ ً
مسجال هدفني إضافة
ريال مدريد في خمس مناسبات في هذه النسخة املونديالية،
لهدف وحيد .أرقــام قد ال يراها البعض خــارقــة ،لكن من يتابع القائد
صناعته
إلــى
ٍ
ّ
الكرواتي بدقة يعرف قيمة تأثيره في أداء ونتائج منتخبه .أضاع مودريتش ركلة جزاء
حاسمة في مباراة دور الـ 16أمام الدنمارك في الدقائق األخيرة من الشوط اإلضافي
ّ
ّ
وسجل ركلة ترجيحية بكل ثقة .واألكيد أنه في حال فوز
الثاني ،إال أنه استعاد ّقوته
املنتخب الكرواتي بكأس العالم ،ولــو أن الكالم مبكر عن هــذا األمــر ،سيدخل شبيه
يوهان كرويف بقوة على خط جائزة أفضل العب في العالم ،إذ من دونه ملا فاز الريال
ّ
املتقدم في املونديال.
بدوري أبطال أوروبا ،ومن دونه ملا وصلت كرواتيا إلى هذا الدور
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رياضة

نصف النهائي

كأس العالم

خلف المرمى

ٌ ّ
«الكرات القاتلة» سالح فتاك في روسيا
حسن رمضان
هدفان من أصل كل خمسة أهداف ُس ّجلت في دور
املجموعات من كأس العالم روسيا  2018جاءا عبر
الكرات الثابتة .األمــر ال يعود إلى وجــود منتخبات
مـتـخـصـصــة بــالـتـسـجـيــل ع ـبــر كـ ــرات ثــاب ـتــة ،لكن
الالفت أن  15منتخبًا من أصل  32من املشاركني
فــي البطولة العاملية ّ
سجلت نصف عــدد أهدافها
بهذه الطريقة.
األم ــر لـيــس بالطبيعي ،إذ لــم نعتد مـشــاهــدتــه في
بطوالت قارية ومونديالية سابقة ،بل ولــم ُت ّ
سجل
هــذه األرق ــام سابقًا فــي دور للمجموعات إلحــدى
ُ
نسخ كأس العالم ،وهي أرقام مرتفعة جدًا مقارنة
مع األدوار األخرى في بطوالت سابقة.
 %43مــن أه ــداف دور املـجـمــوعــات (الـ ــدور األول)
ُس ّجلت عن طريق ركالت الجزاء والركالت الركنية
والــركــات الـحـ ّـرة وغيرها من الـكــرات الثابتة .وفي
حديثنا عــن األرق ــام ،وعــن الـفــروقــات واالختالفات
التي شهدها املــونــديــال الــروســي ،يمكننا أن نعود
ً
قليال إلــى ال ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى مــونــديــال البرازيل
 ،2014فقد بلغت نسبة األهــداف التي ّ
سجلت من
الكرات الثابتة (ركنيات ،ركــات حـ ّـرة ،ركلة جــزاء،
طويلة) الـ %28في البطولة ككل.
وحتى رمية تماس َّ
وفي مثال آخر ،لم تتخط هذه األهداف نسبة الـ%27
في ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز في املوسم املاضي
( .)2018-2017إال أن هذه النسبة ارتفعت بشكل
ملحوظ في النسخة الروسية من املونديال.
وبــا شــك ساهمت تقنية الـ ــ« »VARبشكل كبير
ف ــي ارت ـف ــاع نـسـبــة األه ـ ــداف املـسـ ّـجـلــة م ــن ال ـكــرات
الثابتة .ولتقنية الفيديو األثر الكبير في كيفية سير
ُ
العديد من املباريات في كأس العالم حيث احتسبت

 %73من أهداف المنتخب اإلنكليزي في المونديال جاءت من كرات ثابتة (أ ف ب)

 %43من األهداف
في دور المجموعات
جاءت من كرات ثابتة

مــن خــالـهــا  24رك ـلــة ج ــزاء فــي دور املـجـمــوعــات
فقط ،أي بما يزيد على  6ركــات جــزاء عــن الرقم
القياسي الحتسابها فــي بطولة واح ــدة مــن كأس
العالم ( 18ركلة ج ــزاء) .والــواضــح انــه بعد اعتماد
ّ
تقنية الـ« ،»VARأصبح حكام املباريات يحتسبون
عرقلة
احيانًا ركالت الجزاء بسبب أي عملية دفع أو ّ
بسيطة التقطتها الكاميرات داخل املنطقة ،متيقنني
بــأنــه إن أظـهــرت اإلع ــادة بالفيديو عرقلة أو إعاقة
من أي نوع فسيكون قرارهم صائبًا ،ونتيجة لذلك

ّ
أصبح املدافعون أكثر تحفظًا في التدخالت داخل
بشكل أكبر خارجها في
منطقة الجزاء ،وحضرت
ٍ
مباريات عدة.
وفي الوقت نفسه ،ونتيجة ملا سبق ،بدأت املنتخبات
املـحــدودة اإلمكانيات الفنية اتـبــاع أسـلــوب التراجع
ّ
يصعب من
إلى الخلف والدفاع بكثافة ،األمــر الــذي
مـســألــة تسهيل ف ــرص الـتـهــديــف عــن طــريــق اللعب
ّ
املفتوح والكرات البينية (أي عبر بناء هجمة مركزة
من الدفاع إلى الهجوم) .لذا ،فقد أصبح اللعب مغلقًا
أمام املنتخبات التي تعتمد األسلوب الهجومي .لذا،
لم يعد هناك أمامها سوى خيار استغالل أي فرصة
لتحقيق هدف ما عن طريق الكرات الثابتة .ومن بني
هذه املنتخبات ،يبرز املنتخب اإلنكليزي ،إذ ّ
سجل
رجال ّ
املدرب غاريث ساوثغايت الذي فاجأ الجميع
في املونديال بوصوله مع منتخب «األسود الثالثة»
إلــى ال ــدور نصف النهائي ،أربـعــة أه ــداف مــن كــرات
ّ
ركـنـيــة :هــدفــن ل ـهـ ّـداف املــونــديــال حــتــى اآلن هــاري
كــايــن ،وآخ ــر للمدافع جــون ستونز وه ــدف لهاري
مــاغــوايــر فــي امل ـبــاراة األخـيــرة للمنتخب اإلنكليزي
أمام السويد.
ً
وي ـعــد مـنـتـخــب إن ـك ـل ـتــرا أك ـثــر املـنـتـخـبــات اس ـت ـغــاال
للكرات الثابتة في املونديال الــروســي ،فمن أصــل 11
هدفًا ّ
سجلها الالعبون اإلنكليز 8 ،أهداف منها جاءت
ّ
يتخصص في تنفيذها الظهير
عبر كرات ثابتة والذي
األيمن كيران تريبيير ،أي بنسبة  %73من إجمالي
ّ
املسجلة.
األهداف
هذا ّالرقم وغيره يعطي فكرة حول كيفية تأثير الكرات
الثابتة في عالم كرة القدم الحديثة ،وما بلوغ املنتخب
بمكان مــا على لعبه
اإلنكليزي دور األربـعــة معتمدًا
ٍ
التقليدي إال أكبر دليل على الفائدة التي تفرزها أحيانًا
هذه الكرات التي تصيب الخصم في املقتل.

كريستيانو رونالدو :يوم الوداع
ّ
القضية مشابهة
كان الجميع يعتبر
لـســابـقــاتـهــا ،ه ــل سينتقل رون ــال ــدو
إلى مانشستر يونايتد؟ هل سينتقل
«الــدون» إلى باريس سان جيرمان؟
ّ
ك ــل ـه ــا أس ـئ ـل ــة ك ــان ــت اإلجـ ــابـ ــة عـنـهــا
بـبـســاطــة :رون ــال ــدو يـجــدد عـقــده مع
ريال مدريد مع زيادة في الراتب.
ّ
والقصة
أمــس كــان الـجــواب مغايرًا،
أص ـب ـحــت واقـ ـع ــا ،ومـ ــن ال ـص ـعــب أن
ّ
تتقبله جـمــاهـيــر الــريــال فــي جميع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم .رحـ ــل رونـ ــالـ ــدو عــن
ال ـ ـنـ ــادي املـ ـلـ ـك ــي ،رح ـ ــل وأخ ـ ــذ مـعــه
ت ــاري ــخ ري ـ ــال م ــدري ــد م ــرف ــوع ــا عـلــى
كتفيه .اليوم ،أعلن نادي يوفنتوس
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـوصـ ـ ـل ـ ــه إلت ـ ـفـ ــاق
م ــع ري ـ ــال م ــدري ــد ف ــي شـ ــأن ان ـت ـقــال
أفضل العــب في العالم كريستيانو
رونالدو إلى صفوف فريق «السيدة
الـ ـعـ ـج ــوز» مل ـ ــدة أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،فــي
ص ـف ـق ــة وصـ ـل ــت ق ـي ـم ـت ـهــا إل ـ ــى 105
ّ
مـ ــايـ ــن يـ ـ ـ ــورو بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أك ـ ـ ــدت

واإليطالية.
الصحف اإلسبانية ّ
هـكــذا جــاء الـخـبــر ،وكــأنــه كغيره من
األخـ ـب ــار .ال األمـ ــر مـخـتـلــف ه ـن ــا .لم
يـنـتـظــر ن ــادي الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة
لـيـكـتــب ب ـيــانــه الــرس ـمــي ش ــاك ـرًا فيه
رونالدو على السنوات التي قضاها
بـ ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـلـ ـع ــب «س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
بيرنابيو» .وجــاء في البيان« :وفقًا
إلرادة وط ـلــب ال ــاع ــب ،قـ ــررت إدارة
النادي املوافقة على رحيل رونالدو
إلى يوفنتوس .نود أن نعلن امتناننا
لــاعــب الـ ــذي أث ـبــت أن ــه األف ـض ــل في
العالم .رونــالــدو سيكون دائـمــا أحد
رم ــوز ري ــال مــدريــد وق ــدوة لألجيال
الـقــادمــة ،ريــال مــدريــد سيكون دائمًا
بـيـتــك .بـعـيـدًا عــن ال ـفــوز بــالـبـطــوالت
واأللقاب الفردية لقد أثبت رونالدو
طــوال تسع سنوات مــدى جديته في
العمل وتحمل املسؤولية والتطور.
أصـ ـب ــح أيـ ـض ــا الـ ـ ـه ـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي
للنادي مع فوزه بـ 16لقبًا».

وافق ريال مدريد
على انتقال رونالدو
إلى يوفنتوس مقابل
 105ماليين يورو

ال ـق ـ ّـص ــة بـ ـ ــدأت م ــع ت ـص ــري ــح الـنـجــم
ال ـبــرت ـغــالــي ع ـقــب املـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لــدوري أبطال أوروبــا التي فاز فيها
ريــال مدريد على ليفربول .تصريح
أشـعــل مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
وال ـص ـح ــف الـ ـت ــي ت ـن ـت ـظــر م ـث ــل ه ــذا
النوع من الكالم لتتناوله على نطاق
واس ـ ــع .حـيـنـهــا ق ــال رون ــال ــدو« :لـقــد

٢

 ٥ﻣﻦ أﺻﻞ  ١١ﻫﺪﻓﴼ ّ
ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺧﺮ(
 ٪٧٣ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻸﻫﺪاف ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
 ٢٤رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء،
وﻫﻮ رﻗﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ

 ١٥ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ
ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٢
ّ
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺼﻒ
ﻋﺪد أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ
 ٪٤٣ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺒﺮ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

٤

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

ﻣﺒﺎراة

٢

٤٥٠

اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

ﻫﺪف

١٣١

٢

ّ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي  ٤أﻫﺪاف
ﻣﻦ أﺻﻞ  ١١ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﻣﻦ رﻛﻼت رﻛﻨﻴﺔ

اسـتـمـتـعــت بــوقـتــي م ــع ه ــذا ال ـنــادي
الـعــريــق ،ري ــال مــدريــد دائـمــا سيبقى
في قلبي» .بعد تصريح كهذا ،بدأت
اإلشـ ــاعـ ــات ت ــأت ــي م ــن ه ـن ــا وه ـن ــاك،
هــل سيرحل رون ــال ــدو؟ هــل الرئيس
فلورنتينو بيريز لــم يعطه مــا كان
ي ــري ــده؟ أس ـئ ـلــة رفـ ــض ح ــام ــل كــأس
أوروبا اإلجابة عنها.
ك ـ ــان رون ـ ــال ـ ــدو فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ن ـهــايــة
مسيرته مع منتخب بالده البرتغال
في كأس العالم ،ليفصح عن النهاية.
تـلــك الـنـهــايــة ّ الـتــي اتـجـهــت كالسهم
إلى قلوب عشاقه من محبي الريال.
سيرتدي كريستيانو ألوانًا لم يعتد
ع ـل ـي ـهــا ،األس ـ ـ ــود واألبـ ـ ـي ـ ــض ،أل ـ ــوان
ف ــري ــق ط ـفــول ـتــه (صـ ـ ـ ّـرح ب ـعــد نـهــايــة
املباراة مع يوفنتوس في ربع نهائي
دوري األبطال بأن النادي اإليطالي
كـ ــان ن ــادي ــه امل ـف ـضــل ف ــي ال ـط ـفــولــة).
الجميع كان يعتبر القضية كنوع من
«ال ــدل ــع» مــن قـبــل الـنـجــم البرتغالي،

ليضغط على اإلدارة امللكية لتجديد
عقده ورفع راتبه .لكن عالقة رونالدو
وب ـي ــري ــز ل ــم ت ـك ــن ع ـل ــى م ــا يـ ـ ــرام فــي
األعـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــذا األم ـ ــر ب ــدا
واض ـح ــا أخ ـي ـرًا .أم ــا الـسـبــب فيعود
ب ــاألس ــاس إل ــى الـعــاقــة الـسـيـئــة بني
وكـ ـي ــل أع ـ ـمـ ــال الـ ــاعـ ــب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ج ــورج ــي م ـنــديــش ورئ ـي ــس ال ـن ــادي
امللكي .عالقة ّ
سيئة ّأدت إلى نتيجة
ّ
أســوأ ،إلى نتيجة تتطلب التضحية
بأفضل العب في العالم .النجم الذي
ل ـطــاملــا أع ـط ــى ال ـفــريــق ك ــل م ــا لــديــه،
هـ ـ ـ ّـداف دوري األبـ ـط ــال ال ـتــاري ـخــي،
ّ
هداف الدوري اإلسباني في اكثر من
مـنــاسـبــة ،وأف ـض ــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
خمس ّ
مرات.
يوفنتوس سعيد ،الــدوري اإليطالي
يـع ـيــش ،م ــدري ــد تـنـتـحــب وإسـبــانـيــا
مـ ـتـ ـف ــاجـ ـئ ــة وت ـ ـس ـ ــأل ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل
«الليغا» و«الكالسيكو».
(األخبار)

٤٣٨

ﻛﺄس إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ

اﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ
اﻷوروﺑﻴﺔ

أﺻﻞ ّﻛﻞ
 ٢ﻣﻦ
ُ
 ٥أﻫﺪاف ﺳﺠﻠﺖ
ﻓﻲ دور
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﺎءت
ﻣﻦ ﻛﺮات ﺛﺎﺑﺘﺔ

رياضة

سوق اإلنتقاالت

(تصميم ّ
عليان)
رامي

ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠١٨
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٢

اﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

٣

ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
 ٤اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ

(تصميم ّ
عليان)
رامي
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تـ ــأتـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـب ـع ــن عـ ـل ــى م ـ ــا ت ـ ّـم ــت
تسميته «النكبة الفلسطينية» أو اختصارًا
في املفهوم الشعبي «النكبة» وسط تراجع
م ـخ ـي ــف ألهـ ـمـ ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واالهـ ـتـ ـم ــام الـ ـج ــاد بـ ـه ــا ،ف ــي ض ـ ــوء ت ـطــور
نكبات محيطة إن كان في العراق أو سوريا
أو ليبيا وآخرها اليمن ،وغيرها من البالد
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي تـعـيــش ح ــال ــة ف ـق ــدان ال ــوزن
وان ـح ــال إط ـ ــارات الـ ــدول ال ـتــي ن ـشــأت بعد
اتفاقات سايكس  -بيكو في نهاية الحرب
العاملية األولى .من املفيد في هذه املناسبة
الـ ـتـ ـف ـ ّـح ــص املـ ــوضـ ــوعـ ــي ل ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية ومـحــاولــة الـعــدو اإلسرائيلي
الـسـيـطــرة عـلــى أرض فلسطني الـتــاريـخـيــة
عـبــر اس ـت ـمــرار عـمـلـيــات الـقـضــم ُالـتــدريـجــي
لألرض برغم كل االتفاقات التي أقيمت وما
ّ
مسمى ما ُعرف بأوسلو.
زالت تحت

ً
أوال :في طبيعة المواجهة

ّ
أي ف ــي مــوضــع الـ ـص ــراع :إن أي متفحص
ل ـل ـص ــراع ال ـ ــذي جـ ــرى وي ـج ــري ع ـلــى أرض
فلسطني ال ّ
بد أن يطرح السؤال :ما طبيعة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع وم ـ ــا ه ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوى املـ ـتـ ـص ــارع ــة؟
ويـعـ ّـبــر عـنــه بـطــريـقــة شعبية دارجـ ــة «شــو
ق ـض ـي ـتــك؟» .ف ــي رأي ـن ــا إن أول مـهـمــة أم ــام
ال ـقــوى الفلسطينية الـحـ ّـيــة هــي فــي وضــع
تحديد مدى مشروع املواجهة كي تستطيع
اس ـت ـك ـشــاف وس ــائ ــل وت ـك ـت ـي ـكــات خ ـي ــارات
ً
ال ـبــدائــل .هـنــا ال بــد مــن ال ـع ــودة قـلـيــا إلــى
ال ـ ـ ــوراء ل ـت ـفـ ّـحــص ت ــاري ــخ تــأس ـيــس ال ـك ـيــان
الصهيوني على أرض فلسطني التاريخية
واملنطقة العربية املحيطة.
ّ
ق ـ ــراءة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـص ــراع :إن أي متتبع
ل ـل ـصــراع عـلــى مـنـطـقــة امل ـشــرق ال ـعــربــي في
العصر الحديث ال بد أن يأخذ بعني االعتبار
التطور التاريخي الحديث للمنطقة الذي
يمكن سرد أبرز محطاته بالتالي:
■ تبلور األطماع الغربية في ساحل شرق
املتوسط منذ منتصف القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين ،حيث ابتدأ النفوذ
األوروب ـ ـ ــي بــال ـت ـعــاظــم وفـ ــرض صــاحـيــات
واسعة للقناصل والبعثات الدبلوماسية
األوروبية واألميركية وللشركات التجارية
باإلضافة إلى وصــول البعثات التبشيرية
والتعليمية إلــى الـشــرق ،مــا ّأدى إلــى خلق
بيئة متآلفة ومرتبطة باملصالح الخارجية.

ّ
ّ
وتطور التعليم سمح بوجود
كما أن ازدياد
فئات متعلمة بدأت تشعر بأهمية الحاجة
إلـ ــى وج ـ ــود ث ـقــافــة م ـت ـح ــررة م ــن الـهـيـمـنــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة وإل ـ ــى بـ ــدء ظ ـه ــور الـجـمـعـيــات
الـسـيــاسـيــة الـســريــة والـصـحــف السياسية
والعلمية في ما ُعرف بعصر النهضة.
■ تــرافــق ذلــك مــع تـطــور اجتماعي وقومي
ف ــي دول أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة ب ـ ــدءًا م ــن غــرب
روسيا وعمليات التحريض وازديادها في
روس ـيــا ودول أوروبـ ــا الـشــرقـيــة للجاليات
اليهودية في ما عرف بحمالت «»Pogroms
(كانت محاولة اغتيال قيصر روسيا على
يد فتاه يهودية أحــد تلك األسـبــاب) ،وإلى
بدء الدعوة بني الجاليات اليهودية الشرق
أوروب ـي ــة لـلـهـجــرة إل ــى فلسطني أو غيرها
في ما عــرف بجمعيات «محبي صهيون»،
وإنشاء أول مستعمرة على أرض فلسطني
ف ــي روش ب ـي ـنــا ف ــي ال ـج ـل ـيــل األعـ ـل ــى ع ــام
 .1882أتى الحقًا بروز دعوة هرتزل إلنشاء
«دول ــة الـيـهــود» ،وتبعها تأسيس املنظمة
الصهيونية العاملية لتحقيق ذلك الهدف.
■ ّأدى وقـ ــوع امل ـش ــرق ال ـعــربــي ف ــي مــرحـلــة
مـ ــا بـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى تـحــت
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار الـ ـك ــول ــونـ ـي ــال ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي
ُوال ـفــرن ـســي ف ــي م ــا ُعـ ــرف ب ــاالن ـت ــداب ال ــذي
فـ ــرض م ــن عـصـبــة األمـ ــم .حــرصـ ّـت الـحــركــة
الصهيونية حينها على أن يتضمن صك
االنـ ـت ــداب ع ـلــى فـلـسـطــن م ــن عـصـبــة األم ــم
مالحظة إنشاء كيان لليهود في فلسطني.
تــرافــق ذل ــك مــع ب ــدء االك ـت ـشــافــات النفطية
واألهـ ـمـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
للمنطقة لــاقـتـصــاد الـعــاملــي ،حـيــث تـ ّـم مـ ّـد
أول خط نفطي من كركوك إلى ميناء حيفا
فــي فلسطني فــي ثالثينيات الـقــرن املاضي
ليربط املنطقة العربية جغرافيًا واقتصاديًا
مــن جــديــد ،إضــافــة إل ــى تــاريـخـهــا الـســابــق
املشترك ّ
(تمت تهيئة ميناء حيفا وافتتاحه
ف ــي أواسـ ـ ــط ثــاث ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن
وب ـنــاء مـصـفــاة الـنـفــط الـحــديـثــة الستقبال
الـنـفــط مــن مــديـنــة كــركــوك فــي الـ ـع ــراق) ،ما
ج ـع ــل امل ـن ـط ـقــة ذات أه ـم ـي ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
كـبـيــرة لـلـعــالــم الـصـنــاعــي الـغــربــي املهيمن
وربطها بصراعات السيطرة العاملية على
تلك امل ــادة االستراتيجية .املــاحــظ هنا أن
خــري ـطــة ال ـخ ــط جـعـلـتــه ي ـمــر ف ــي األراضـ ــي
كــافــة الـتــي كــانــت تهيمن عليها بريطانيا
العظمى ،والحقًا تم إنشاء خط ثانوي يمر
عبر ســوريــا إلــى ميناء مدينة بانياس ثم

طرابلس ملراعاة احتياجات الفرنسيني.
ّ
■ شـ ــكـ ــل االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ألرض
فلسطني بـقــرار مــن «عصبة األم ــم» ،البيئة
ال ـضــام ـنــة ال ـحــام ـيــة ل ـن ـشــوء ك ـي ــان «تـحــت
ال ــدول ــة» ل ـلــوجــود ال ـي ـه ــودي امل ـن ـظــم تحت
ح ـكــم االن ـ ـتـ ــداب ،ولـ ــم ي ـكــن إن ـش ــاء الــوكــالــة
اليهودية عام ( 1929كحكومة محلية ممثلة
للجالية اليهودية) والبنك االستعماري في
فلسطني إال أدوات استخدمها قادة املنظمة
الصهيونية العاملية لتنظيم أمور الجالية
اليهودية املحلية ،ولشراء والسيطرة على
أهم املواقع الزراعية في فلسطني مثل مرج
ابن عامر ومستوطنات حول بحيرة الحولة
وبحيرة طبرياّ .
تم التركيز في هذه املرحلة
على أكـثــر األراض ــي خصوبة فــي فلسطني
الـتــي كــان يملكها فــي ح ــاالت عــدة عائالت
غير فلسطينية .استخدم القادة الصهاينة
مـفـهــوم «ال ـع ـمــل ال ـع ـبــري» ل ـطــرد الـفــاحــن
العرب الفلسطينيني من على األراضي التي
عملوا عليها منذ أقــدم السنني .لذلك أولى
عمليات التطهير العرقي في فلسطني بدأت
مـنــذ ثــاثـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي وتـبـلــورت
الحـقــا فــي مــا ُع ــرف الحـقــا «الـخـطــة دال ــت».
ّ
تــولــى قـيــادة املنظمة الصهيونية فــي تلك
ال ـف ـت ــرة حــاي ـيــم وايـ ــزمـ ــان ال ـ ــذي كـ ــان عــاملــا
ك ـي ـم ـيــائ ـيــا ح ـ ــاز جـ ــائـ ــزة الخـ ـت ــراع ــه مـ ــادة
االسيتون ما ساعد بريطانيا العظمى على
اسـتـخــدام النيتروغليسيرين فــي صناعة
املتفجرات ،الشيء الذي ساهم في املجهود
الـ ـح ــرب ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي ح ـي ـن ـئ ــذ .ك ـم ــا ك ــان
املمول الحقيقي ملشروع تأسيس الوجود
ال ـص ـه ـيــونــي ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـطــن ال ـث ــري
اليهودي املالي روتشيلد الذي ّ
مول إنشاء
مــديـنــة تــل أبـيــب فــي ضــاحـيــة مــن ضــواحــي
مدينة يافا الفلسطينية.
■ أدى تنامي الهجرة اليهودية إلى فلسطني
إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة انـ ـتـ ـف ــاض ــات مـ ــن ال ـس ـك ــان
الـعــرب الفلسطينيني ،وأت ــت «هـ ّـبــة الـ ُـبــراق»
عــام  1929والحـقــا ثــورة القسام عــام ،1935
وأخيرًا ثورة األعوام  1939 -1936التي كانت
ّ
بالفعل ثــورة شعبية مسلحة ،واستطاعت
امل ـق ــاوم ــة الـشـعـبـيــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى بعض
ّ
املــدن الفلسطينية كاملة ما اضطر القوات
الـبــريـطــانـيــة املـحـتـلــة إل ــى اس ـتــدعــاء عـشــرة
آالف جندي من قواتها املتمركزة في الهند.
ه ـك ــذا اح ـت ــوت فـلـسـطــن ع ـلــى أك ـب ــر وج ــود
عـسـكــري بــريـطــانــي خـ ــارج بــريـطــانـيــا بعد
الهند.

■ ّأدى ذل ــك مــن جـهــة الــوجــود الصهيوني
الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودي فـ ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى إنـ ـ ـش ـ ــاء
«كـ ـت ــائ ــب ال ـب ــول ـي ــس ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي» ل ـح ـمــايــة
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــات ،ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت الـ ـكـ ـت ــائ ــب
املـسـلـحــة األولـ ــى لـتـشـكـيــات قـ ــوات الــدفــاع
اليهودية «الـهــاجــانــاه» .كما كــان لتأسيس
«الكتائب الليلية» لترهيب وقتل الفالحني
الفلسطينيني من قبل الضابط البريطاني
املـتـصـهــن أورد ونـغـيــت ،ال ـبــدايــات األول ــى
لسياسات الترهيب والطرد وتدمير القرى
امل ـن ـه ـجــي ،ال ـت ــي ُم ــورس ــت ب ـحــق ال ـفــاحــن
الفلسطينيني للضغط عليهم وإرهــاب ـهــم
لـتــرك أراض ـي ـهــم .ط ـ ّـور وينغيت الحـقــا هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـثــان ـيــة
بــاب ـتــداع سـيــاسـيــة «خ ـلــف خ ـطــوط ال ـعــدو»
وم ــارس ـه ــا خ ـلــف خ ـط ــوط ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ــن في
جنوب شرق آسيا.
■ ّأدى ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـثــان ـيــة
وخ ــروج بــريـطــانـيــا وفــرنـســا منهكتني من
الـحــرب إلــى اسـتـبــدال املنظمة الصهيونية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة ل ـت ـح ــال ـف ـه ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مــن
ب ــري ـط ــان ـي ــا إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـتــي
خــرجــت مــن ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة كقوة
عظمى مع االتحاد السوفياتي .من الالفت
هـنــا الــوعــي املـبـكــر ل ــدى ال ـق ــادة الصهاينة
لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ـ ـ ــود حـ ـلـ ـي ــف دولـ ـ ـ ـ ــي ك ـب ـيــر
ّ
ملـشــروعـهــم املـتـشــكــل عـلــى أرض فلسطني،
لــذلــك ُع ـقــد املــؤت ـمــر الـصـهـيــونــي ال ـســادس
عـشــر ف ــي مــديـنــة بـلـتـيـمــور األم ـيــرك ـيــة عــام
 ،1942أي ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة
الثانية بثالث سـنــوات .بــدأ مــذذاك التأثير
الكبير للجالية اليهودية األميركية وللوبي
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ــي املـ ـح ــل ــي فـ ــي دعـ ـ ــم وإن ـ ـج ــاح
املخطط الصهيوني على أرض فلسطني.
■ أدى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي املـ ـتـ ـبـ ـل ــور ع ـلــى
أرض ف ـل ـس ـطــن ج ـ ــزءًا م ــن ال ــدع ــم ال ـغــربــي
ملـشــروع «الترانسفير» لليهود مــن أوروبــا
الـشــرقـيــة ،ال ــذي طـ ّـبـقــه الحـقــا أدول ــف هتلر
خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة .وه ـك ــذا
ّ
ن ــرى أن األهـ ـ ــداف «غ ـيــر ال ـســام ـيــة» تــاقــت
مــع أه ــداف الصهيونية فــي تأسيس دولــة
إن ه ــذا
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــنَ .
املــوضــوع لــم يتم الـتـطــرق إلـيــه كـفــايــة على
الـجــانــب الـعــربــي والفلسطيني ،وهــو جزء
م ــن فـهــم ت ــاري ــخ طـبـيـعــة امل ـش ــروع املـتـبـلــور
ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــن ،وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـعــامــل
معه .الحقًا استفاد الكيان الصهيوني من

ـ ـ وكيف عمد الوزير ،وعلى حساب املواطن،
إلى زيادة ربح الصيادلة من بعض األدوية
الرخيصة التي هــي «مــن فئة األدوي ــة التي
شكل دوري» للتغلب
يبتاعها اللبناني في
ٍ
عـلــى األل ــم وارت ـف ــاع الـ ـح ــرارة ،الـ ــخ ...وكيف
أن املستشفيات الخاصة ترفض استقبال
الـفـقــراء الــذيــن لـيــس عـنــدهــم تــأمــن صحي،
رغم إعانات وزارة الصحة لهذه املستشفيات
الخاصةُ ،
ّ
ضطر املريض إلى التوجه إلى
في
َ
َ
َ
مستشفيات الــدولــة ،التي عــمــد الــوزيــر ،في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،إلـ ــى خ ـفــض س ـقــف إع ــان ــات
الدولة املخصصة لها ،وخفض عدد املرضى
املفروض على هذه املستشفيات استقبالهم.
ه ــذا فــي الــوقــت ال ــذي عـمــد فـيــه الــوزيــر إلــى
زيــادة إعانات بعض املستشفيات الخاصة
ٌ
ٌ
ـاس لهم ارتباط
التي يديرها أو يملكها أنـ ّ
سياسي بحزبه .و«نظافة الكف» ال تتوافق
م ــع ع ــدم م ـس ــاواة ال ــوزي ــر ف ــي الـتـعــامــل مع
املستشفيات واملــؤسـســات الـعــاجـيــة ،ومع
تحيزه السياسي في تعيني مجالس إدارة
املستشفيات الحكومية كمستشفى زحلة
ومستشفى بنت جبيل.
هذا بعض ما يعانيه نظام العناية الصحية
َّ
ف ــي ل ـب ـن ــان ،إذ ه ــو نـ ـظ ـ ٌ
ـام م ـفــتــت وخ ــاض ـ ٌـع
للمصالح الفردية وللحسابات السياسية
ـروض فيه أن
والكوتا الطائفية ،بينما املـفـ
ِ
ٌ
نظام
يكون مشروعًا وطنيًا .ولو كان هناك
شفاف يأخذ في االعتبار مصالح املواطنني،
ُ ِّ
ويجن ُد الكفاءات الــازمــة إلدارت ــهُ ،ملا رأينا
َّ
َّ
َّ َّ
ُ
ٌ
مديرًا يعزل ليحل محله مدير آخر ملجرد أن
هذا ينتمي إلى حزب الوزير!
إعــانــات الــدولــة للمستشفيات ،وإعــانــاتـهــا

للعيادات الخاصة ،في املجتمعات الدولية
امل ـســؤولــة والـضــابـطــة ملـيــزانـيــاتـهــا ،ليست
مـنـحــا مـ ّـجــان ـيــة ،وإن ـم ــا ه ــي ع ـق ـ ٌ
ـود لتنفيذ
م ـه ـم ــات وبـ ــرامـ ــج م ـ ـحـ ــددة ه ــدف ـه ــا خــدمــة
امل ــواط ــن والـتـخـفـيــف م ــن إمـكــانـيــة تعرضه
الصحية وإشـكــاالتـ ًهــا .والـعـقــود
للمشاكل ً
تـ ـح ــدد آل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ ،وآلـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ــراق ـب ــة،
ُ
ً
وت ـت ـض ـ َّـم ــن ج ـ ـ ــدوال ب ــال ـع ـق ــوب ــات ف ــي ح ــال
ُّ
التلكؤ في تنفيذ هذه البرامج .هذه البرامج
واملهمات قد تكون:
ـ ـ االهـتـمــام بــالـفـقــراء الــذيــن ال إمكانية لهم
ـان صـ ـح ــي ،وال ــذي ــن
بــال ـح ـصــول ع ـلــى ضـ ـم ـ ٍ
ٍ
يـلـتـجـئــون إل ــى املـسـتـشـفـيــات ف ــي ال ـحــاالت
الطارئة.
ـ تعميم اإلضبارة اإللكترونية للمرضى في
املستشفيات والعيادات الخاصة كضرورة
ال ب ــد مـنـهــا ف ــي ه ــذا ال ـع ـصــر الـ ــذي يعتمد
املعلومات
عـلــى التكنولوجيا فــي تـخــزيــن
ُّ
وتـنـظـيـمـهــا ألخـ ــذ ال ـع ـبــر م ـن ـهــا ،ولـتـجــنــب
تـكــرار التصاوير املـحــوريــة واملغناطيسية
املكلفة ،والتحاليل املخبرية التي ال تتغير
مختبر إلى آخر.
من
ٍ
ّ
ّ
وتدريبي في املستشفيات
تعليمي
ـ برنامج
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ــأطـ ـبـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد امل ـق ـي ـم ــن،
امل ـت ـخــرجــن حــدي ـثــا ف ــي ال ـك ـل ـيــات الـطـبـيــة،
إلعدادهم الختصاصات متعددة.
ـ ـ ـ تــوف ـيــر ق ـســم ل ـل ـط ــوارئ ف ــي املـسـتـشـفـيــات
ملعالجة املرضى بالتساوي وبدون التمييز
بينهم بناء على مستواهم االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقافي ،ســواء كانوا شبابًا
ً
أو كهوال ،وسواء كانوا إناثًا أو ذكورًا.
ـ ـ األبـحــاث الطبية التي ليس مــن الـضــرورة

أن تنحصر فــي األب ـحــاث الطبية العلمية.
تطور
أبحاث
فهناك ضرورة لالستثمار في
ِ
ِ
الـعـنــايــةِ الـصـحـيــة فــي م ـجــال اإلدارة ،وفــي
م ـجــال االب ـت ـكــار الـتـكـنــولــوجــي بــأبـعــادهـمــا
وتــأث ـيــرات ـه ـمــا االق ـت ـص ــادي ــة والـتـنـظـيـمـيــة
واالستراتيجية.
َ
ـ ـ ـ إي ـ ـجـ ــاد ب ــرن ــام ــج مـ ــن أط ـ ـبـ ــاء امل ـ َـص ـ ّـح ــات
ُ
 Hospitalistsال ــذي ــن ت ـس ـن ـ ُـد إل ـي ـهــم مـهـمــة
معالجة مــرضــى األط ـبــاء الــذيــن ال يــريــدون
الذهاب إلى املستشفيات ،إذ إنهم حصروا
ممارستهم املهنية في عياداتهم فقط .وهذا
ٌ
أمر أصبح شائعًا اليوم في العناية الطبية
في الواليات املتحدة.
ـق م ـخ ـتـ ٍّـص ف ــي الـعـنــايــة
ـ ـ ال ـت ـعــاقــد م ــع ف ــري ـ ٍ
الفائقة لالهتمام باملرضى في قسم العناية
أيام في
الفائقة  24ساعة في اليوم وسبعة ِ
بشكل متواصل ال انقطاع فيه.
األسبوع،
ٍ
ـ ـ بــرنــامــج خــدمــة املـسـتـشـفـيــات وال ـع ـيــادات
فــي امل ـنــاطــق الـنــائـيــة عــن الـعــاصـمــة وامل ــدن
ال ـك ـب ـيــرة ،وذل ـ ــك م ــن أج ــل إي ـص ــال الـعـنــايــة
ِّ
الصحية إلى كل مواطن ،وخصوصًا أولئك
الذين ال يملكون وسائل نقل وال سبيل لهم
للوصول
إلى طبيبَ ُ .
ً
من ُ
فبناء على ِّ
الدولة
إعانات
ح
ت
برنامج
أي
ٍ
ُ
لـلـمـسـتـشـفـيــات ف ــي ل ـب ـن ــان؟ وم ــا ه ــي آل ـيــة
تنفيذ هــذه البرامج؟ فـ«املواطنون
مراقبةِ
ِ
ال يزالون يعانون اإلذالل نفسه على أبواب
املستشفيات ويستعطون الدواء من مكاتب
ال ـس ـيــاس ـيــن وال ـس ـم ــاس ــرة» .و«ب ـع ـي ـدًا عن
يبرز
األدوي ــة وحــاجــة كــل املــواطـنــن إليهاُ ،
هـ ـ ٌّـم آخـ ــر ْاس ـ ُـم ــه االس ـت ـش ـف ــاء ومـ ــا ُي ــراف ــق ـ ُـه
م ــن ص ـع ــوب ــة وم ـش ـق ــة ي ـت ـك ـبــدهــا امل ــواط ــن

«التعويضات» املالية األملانية التي قدمتها
حـكــومــات أملــانـيــا الـغــربـيــة مــا بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية إلى الكيان الصهيوني في
دعم املشروع الصهيوني.
■ وعـ ـ ــى ق ـ ـ ــادة الـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي (ب ــن
غ ــوري ــون ب ــاألخ ــص) أه ـم ـيــة وجـ ــود ســاح
ردعـ ــي اس ـتــرات ـي ـجــي ل ـض ـمــان ب ـقــاء الـكـيــان
املستولد .ولـهــذا كــان هــدف الحصول على
ً
ه ــذا ال ـس ــاح ع ــام ــا مـهـمــا ف ــي ال ـصــراعــات
التي جرت في املنطقة منذ منتصف القرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن .ك ـم ــا ك ـ ــان الـ ـتـ ـص ــدي ل ـح ــرك ــات
الـتـحــرر الــوطـنــي فــي ال ـبــاد الـعــربـيــة جــزءًا
مــن ق ــدرة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي عـلــى اب ـتــزاز
دول االس ـت ـع ـم ــار ال ـق ــدي ــم ل ـل ـح ـصــول عـلــى
هــذا الـســاح .واملـثــل األكـثــر سطوعًا هــو ما
جـ ــرى ب ـعــد ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري جـمــال
عبد الناصر تأميم قناة السويس لتمويل
عـمـلـيــة ب ـنــاء ال ـســد ال ـع ــال ــي .إذ ت ــم االت ـفــاق
الثالثي على شن عدوان عليه من بريطانيا،
وفرنسا وإســرائـيــل فــي مــا ُعــرف بالعدوان

ال ـث ــاث ــي .كـ ــان ال ـث ـمــن ال ـ ــذي دفـ ــع ح ـي ـنــذاك
مقابل اشتراك إسرائيل هو مفاعل ديمونا
الذي حصلت عليه من فرنسا املتضررة من
دعم عبد الناصر لثورة الجزائر.
■ إن االسـ ـتـ ـع ــراض ال ـس ــاب ــق م ــع م ــا تبعه
من حــروب عربية إسرائيلية يشير إلــى أن
ال ــدور الصهيوني فــي املنطقة لــم يكن أبـدًا
مـحـصــورًا بالسيطرة عـلــى أرض فلسطني
الـتــاريـخـيــة ،ولـكــن تـجــاوز ذلــك فــي التأثير
ع ـل ــى ك ــام ــل املـ ـس ــاح ــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـت ـم ــدد
إل ــى امل ـنــاطــق املـحـيـطــة بـهــا أي ـضــا لناحية
امل ــدى االسـتــراتـيـجــي والـتــوســع إلــى الـقــارة
األف ــري ـق ـي ــة وال ـت ـح ــال ــف م ــع أك ـث ــر األن ـظ ـمــة
رجـعـيــة مـثــل نـظــام جـنــوب أفــريـقـيــا ونـظــام
الشاه في إيران قبل الثورة ...الخ.
■ مــن املــاحــظ أنــه خــال عقد الثمانينيات
انتقل الثقل االستراتيجي فــي املنطقة من
مصر وبــاد الـشــام ،وفــي ضــوء هزيمة عام
 1967إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي وال ـع ــراق
خ ــاص ــة ب ـع ــد انـ ـتـ ـص ــار الـ ـ ـث ـ ــورة اإلي ــرانـ ـي ــة

ما قبل إقامة
إسرائيل
احتوت
فلسطين
أكبر وجود
عسكري
بريطاني خارج
بريطانيا بعد
الهند

ّ
«المقدس» (أ ف ب)
قضية الشعب الفلسطيني أعقد االحتالالت في التاريخ ،حيث يتداخل التاريخي بالثقافي

ُّ
حق االستشفاء في القلب وفي األطراف

جورج يونان *
تموز )2017
في
ٍ
مقال سابق («األخبار»ُّ 11 ،
قلت إن العناية الصحية هي «حق املواطن
ومـســؤولـيــة الـجـهــاز الطبي وال ــدول ــة» ،وإن
ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي ،ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـ َـب ـ َّـد ْد ،لـعــدم
ٍّ
ـق بــن ك ــل مــن أج ـهــزة الــدولــة،
وج ــود تـنــاسـ ٍ
وإدارة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،والـ ـقـ ـط ــاع ال ـط ـبــي،
والقطاع التمريضي ،وأربــاب األعـمــال .هذا
َ
التناسق يجب أن يكون ًهدفه االستثمار في
مشروع وطني يضع ِآل َّية للعناية الصحية،
ٍ
معتمدًا على الكفاءات والخبرات املوفورة
فــي ال ــوط ــن ،وع ـلــى اإلنـ ـج ــازات الـعـ ُـاملـيــة في
ـروع وطني هــدفـ ُـه خدمة
هــذا املـضـمــار؛ مـشـ ٍ
قائم على
تمييز
ـدون
املواطن ،بشفافية وبـ
ِ
ٍ
االعـ ـتـ ـب ــارات ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،أو ع ـل ــى م ـس ـتــواه
االجتماعي ،أو
االقتصاديُ .
ُّ
التبدد ما ن ِش َر يوم السبت
والدليل على هذا
 9حزيران  2018في جريدة «األخبار» بقلم
الكاتبة ُرلــى إبراهيم عن «إنـجــازات» وزارة
الصحة في عهد الــوزيــر الحالي ،وكيف أن
املــواط ـنــن الـلـبـنــانـيــن «ال ي ــزال ــون يـعــانــون
اإلذالل ن ـف ـســه ع ـلــى أبـ ـ ــواب املـسـتـشـفـيــات،
ويستعطون الــدواء من مكاتب السياسيني
والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــرة» .وت ـ ـحـ ــدثـ ــت الـ ـك ــاتـ ـب ــة عــن
أزم ــة الـ ـ ــدواء ،وخ ـصــوصــا أدويـ ــة األم ــراض
املستعصية ،وكـيــف أره ــق الــوزيــر ميزانية
الـ ــوزارة بـهــذه األدويـ ــة ،بتكليف الــدولــة 78
بليون ليرة إضافية على امليزانية املعتمدة،
وه ــي  146ب ـل ـيــون ل ـيــرة ـ ـ ـ ه ــذه ال ــزي ــادة لم
ُ
ـات للمستهلك (املــواطــن)،
تـصــرف فــي خــدمـ ً ٍ
لكنها ذهبت خدمة لبعض شركات األدوية

الـفـقـيــر غ ـيــر امل ـض ـمــون أو الـ ــذي ال يحظى
بتأمني صـحـ ُـي »...فما «زال ــت املستشفيات
ٍ
الخاصة تــرفــض استقبال ه ــؤالء املــرضــى،
مـهـمــا بـلـغــت خ ـطــورة حــال ـت ـهــم ،»...ووضــع
ْ
املستشفيات الحكومية ُم ــز ٍر بسبب نقص
املعدات الطبية فيها« .فضرب املستشفيات
الحكومية وتعويم املستشفيات الخاصة»
ٌ
تـ ـع ــزي ــز ل ـل ــزب ــائ ـن ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة واالرت ـ ـه ـ ــان
الـسـيــاســي لـلــزعـيــم الـطــائـفــي .فــالــوزيــر ،أي
وزي ــر ،ق ـ ٌ
ـادر عـلــى أن ُيـبـيــح لنفسه «تــوزيــع
اعـ ـتـ ـم ــادات (إع ـ ــان ـ ــات) امل ـس ـت ـش ـف ـيــات عـلــى
هـ ـ ـ ُ
ـواه وبــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ــراه ــا م ـنــاس ـبــة.
ٌ
وه ـنــاك ش ــره لـيــس ل ـل ــوزارات «الـسـيــاديــة»،
ال بــل ش ـ ٌ
ـره أك ـبــر لـ ـل ــوزارات «الـخــدمــاتـيــة»،
من قبل األحزاب الطائفية .وليتها خدماتٌ
للمواطن ،ولكنها خدمات مللوك الطوائف
لـتــوظـيـفـهــا ف ــي اب ـت ــزاز الـ ــوالء الـسـيــاســي».
ج ـ ــع م ـقــال إدم ـ ــون ص ـعــب« :ال ــدج ــاج ــات
(را ُ
تبيض دوالرات» 20 ،IM Lebanon :حزيران
.)2018
«الـ ـنـ ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ه ــو ال ـن ـظ ــام الــوح ـيــد
بـ ــن دول امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ال يـ ــزال
مـتـمـسـكــا بـنـمــط الـسـلـطـنــة الـعـثـمــانـيــة في
بنيته السياسية ـ ـ االجتماعية( ...إذ) أنشأ
َ ُ َ
العثمانيون تــراتـ ِـبـ َّـيــتـ ْـن لتنظيم السلطنة:
تراتبية الوظائف واملقامات ،وتراتبية امللل
واألديـ ـ ـ ــان( ...ف ــ)املــدي ـنــة كــانــت مـقـسـ ُمــة إلــى
َ
صل ْت
ح ــارات( ...و) إن كــل طائفة ـ ـ نقابة ف ِ
َّ
مؤسساتها
عن بقية الطوائف عبر إنشاء
َّ َ
الخاصة (في الـحــارة)( ...و) مثل ْت الطائفة
ً
وح ـ ــدة إداريـ ـ ــة ال عــاقــة ل ـهــا م ــع ال ـطــوائــف
األخ ــرى (أو ال ـح ــارات األخـ ـ ــرى)( ...وه ـكــذا)

املدينة العثمانية في املشرق العربي
بقيت ً
ـزل بـعـضـهــا عن
مـقـسـمــة إل ــى حـ ـ ـ ٍ
ـارات م ـن ـعـ ٍ
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر ،وعـ ـج ــزت ع ــن خ ـل ــق روح
التعاون والتضامن بني سكانها .فكل حارة
ُ
ت ـع ـيــش حـيــاتـهــا املـنـفـصـلــة ع ــن جـيــرانـهــا،
ـوف دائـ ـ ـ ٍـم م ــن س ـي ـطــرة ح ــارة
وهـ ــي ف ــي خ ـ ـ ٍ
أخرى عليها ،وغالبًا ما لجأت إلى السالح
ملواجهة الحارات األخرى( ...و) خالل القرن
الثامن عشر تداخلت التراتبيتان في املشرق
َّ
العربي واندمجت املهنة بــاملــلــة( »...صفية
أنطون سعادة« :تحجر البنية االجتماعية
ـ ـ االقتصادية في لبنان» ،جريدة «األخبار»،
 18ح ــزي ــران  .)2018ل ــم يـتـغـيــر ش ــيء منذ
ال ـع ـهــد ال ـع ـث ـمــانــي وال تـ ــزال األم ـ ــور ال ـيــوم
كما كانت يومذاك .وحالة «االستشفاء عن
ُبـ ْـعــد» فــي األط ــراف ليست أفـضــل .فما نــراه
اليوم هو فقراء ترفض أبـ ُ
ـواب الطوارئ في
املـسـتـشـفـيــات أن تستقبلهم؛ مستشفيات
ُ ِّ
َّ
اك ـت ــظ ب ـهــا ق ـلـ ُـب وم ــرك ــز ك ــل مــدي ـنــة كـبـيــرة
فــي لـبـنــان .تــوزيـعـهــا جــاء عـشــوائـيــا ،ولكن
طائفيًا ،ومن دون دراسة آخذة في االعتبار
حاجة املواطن وخدمته .وقد ُ
مقال
قلت في
ٍ
س ــاب ــق («ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ح ــق امل ــواط ــن
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـب ــي وال ـ ــدول ـ ــة»،
«األخ ـب ــار»  11تـمــوز  ) 2017إن ه ـنــاك ،في
املـ ـ ــدن ال ـك ـب ـي ــرة ،زي ـ ـ ــادة ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
الصغيرة التي يملكها أطباء؛ مستشفيات
ت ـن ـق ـص ـهــا الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـعــاج
َّ
ـطــرة ال ـتــي تـتـطــلـ ُـب
ال ـط ـ ًـارئ وال ـح ــاالت ال ـخـ ِ
عناية مشددة .كما أن فيها نقصًا في عدد
املـ ـم ُــرض ــات الـ ـكـ ـف ــؤات .هـ ــذه املـسـتـشـفـيــات
هــدف ـهــا ال ـت ـجــارة وال ــرب ــح .واك ـت ـظــاظ امل ــدن

نظام العناية
الصحية
َّ
ت
مفت
ٌ
وخاضع
للحسابات
السياسية
والكوتا
الطائفية

والـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ش ـك ـل ـتــه ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
والعراق ،وهذا ما أدى إلى الحرب العراقية –
اإليرانية في عقد الثمانينيات ثم ما تبعها
من حرب الخليج األولــى ثم الثانية حينما
أطـلــق ص ــدام حـســن صــورايــخ سـكــود على
الكيان الصهيوني ،وما تبع ذلك من احتالل
ل ـل ـع ــراق عـ ــام  2003إلخ ــراج ــه م ــن ال ـص ــراع
وت ـف ـك ـيــك ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ت ـح ــت مـسـمــى
«اج ـت ـث ــاث ال ـب ـع ــث» .إن ك ــل ه ــذه امل ـجــريــات
قــد نقلت الـثـقــل االسـتــراتـيـجــي فــي املنطقة
من بــاد الشام ومصر إلــى دول النفط ،مع
تراكم الريع النفطي واملــردود املالي الناتج
عنه .وما أزمة الحكم في سوريا ودور املال
الـنـفـطــي فــي تـمــويــل ذل ــك ال ـص ــراع إال دليل
على ذلك التعاظم.

ثانيًا :ما العمل؟

• ف ــي ال ـص ــراع ال ـث ـقــافــي :اخ ـت ــاط امل ـقـ ّـدس
باليومي وطغيان ثقافة االستشهاد على
الـ ـق ــراءة ال ـه ــادئ ــة ،فــال ـعــوامــل امل ـقـ ّـدســة هي
إحدى عوامل الصراع ،لكن من الخطأ القاتل
طـغـيــانــه ع ـلــى الـ ـق ــراءة ال ـه ــادئ ــة والـعـلـمـيــة
ّ
ل ـتــاريــخ الـ ـص ــراع ،ألن ذل ــك ال ـعــامــل يعني
ص ــراع ــا ال يـنـتـهــي ب ــن أص ــول ـي ــات ،بينما
قضية الشعب الفلسطيني هي قضية أعقد
االح ـ ـتـ ــاالت ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـي ــث ي ـتــداخــل
الـتــاريـخــي بــالـثـقــافــي «امل ـق ـ ّـدس» .فــي رأيـنــا
إنــه ملــن ال ـضــروري فصل كــل تلك العالقات
والتركيز على الجانب األساسي والحقيقي
للمشكلة الفلسطينية وهي قضية احتالل
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـ ـطـ ــرد امل ـن ـه ـجــي
للفلسطينيني من أرضهم وسرقة مواردهم
و«دف ـع ـه ــم إل ــى الـ ـصـ ـح ــراء» ،أي اسـتـكـمــال
عملية التطهير الـعــرقــي بحقهم .مــن املهم
جـ ـدًا ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى الـقـضـيــة الفلسطينية
كقضية شعب وضــع تحت االحـتــال رغمًا
عنه ،حيث يتم تهميشه على أرضه وطرده
بـطــريـقــة مـنـهـجـيــة ومـخـطـطــة مـسـبـقــا .في
رأي ـنــا ه ــذا هــو جــوهــر الـتـمـيـيــز العنصري
تـجــاهــه ،بينما يتمتع املحتل ألرض ــه بكل
ال ـث ــروات الـطـبـيـعـيــة فــي فـلـسـطــن وآخــرهــا
الغاز!

• الـ ـظ ــرف ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـع ــامل ــي :قـ ـ ــراءة في
الـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــراءة فــي
تـغـيـيــر ال ـع ــال ــم «ت ـع ــدد أس ــال ـي ــب املــواج ـهــة
وال ـظــرف الـتــاريـخــي ال ــذي تـمــر بــه القضية
الفلسطينية».
• ال ـ ـ ـ ــدور االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فــي
املـنـطـقــة :لـيــس مــن الـخـفــي عـلــى أح ــد الــدور
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـل ـك ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
امل ـن ـط ـق ــة ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـح ــدي ــد امل ـص ـط ـل ـحــات
انـتـهـ ً
ـاء بــربــط مـشــروعــه بــاملـشــروع الغربي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـبــر ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي اس ـت ـطــاع
ص ـي ــاغ ـت ـه ــا مـ ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــات وامل ـص ــال ــح
األوروب ـيــة واألمـيــركـيــة فــي املنطقة ،وليس
شـ ـع ــار مـ ـح ــارب ــة «اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي أط ـلــق
م ــن ش ـ ــارون ب ـعــد أح ـ ــداث أي ـل ــول  ،2001إال
محاولة لربط وتصوير الصراع بني الغرب
ال ـص ـن ــاع ــي امل ـت ـق ــدم ف ــي م ــواج ـه ــة «ث ـقــافــة
اإلره ــاب» املستندة إلــى الثقافة اإلسالمية
الـعــربُـيــة وتـحــت شـعــار ص ــراع الـحـضــارات
الذي أطلق في بداية القرن الحالي.
• ال ـت ـجــارب ال ـثــوريــة األخ ـ ــرى :لـقــد اسـتـمـ ّـر
اح ـت ــال ال ـجــزائــر نـحــو مـئــة وث ــاث ــن عــامــا،
َ
كـمــا اســتـعـمــرت اإلم ـبــراطــوريــة البريطانية
ميناء عدن الجنوبي لفترة مماثلة ،وبينما
قاتل الشعب الفيتنامي وقيادته االحتاللني
الـفــرنـســي ث ـ ّـم األم ـيــركــي واس ـت ـطــاع بنجاح
ّ
تحقيق استقالله بصورة أذهلت العالم كله.
ّ
كما أن الهند والصني حققتا نجاحات مماثلة
بعد الحرب العاملية الثانية مستندتني إلى
خصائص الـتــاريــخ والجغرافية الطبيعية
والبشرية ملجتمعيهما.

ً
أوال :إع ـ ــادة االع ـت ـبــار إل ــى ت ــاري ــخ ال ـصــراع
ووضعه ضمن إطــاره التاريخي الحقيقي،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن دروس وع ـ ـبـ ــر امل ــاض ــي
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـ ـكـ ـف ــاءات الـفـلـسـطـيـنـيــة
املنتشرة في العالم العربي وخارجه.
ثانيًا :إعادة االعتبار إلى «منظمة التحرير»
ال ـت ــي ت ـ ّـم تـهـمـيـشـهــا وإل ـحــاق ـهــا بــالـسـلـطــة،
وذل ـ ـ ــك كـ ــي ت ـس ـت ـط ـيــع االه ـ ـت ـ ـمـ ــام وت ــأط ـي ــر
الفلسطينيني ،داخ ــل فلسطني وخــارجـهــا،
من جديد حول قضيتهم.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ب ــالـ ـج ــان ــب ال ـح ـق ــوق ــي
والقانوني للفلسطينيني املوجودين على
أرض ـه ــم ،وق ــف عـمـلـيــات طــردهــم مــن أمــاكــن
سكنهم ورزقهم وتوثيق كل تلك املحاوالت
وذلــك باالستفادة مــن كــل وثــائــق األرشيف
املمكنة ومراكز الدراسات الحالية والقائمة
واالعتماد عليها.
رابـ ـع ــا :إع ـ ــادة رب ــط الـقـضـيــة الفلسطينية
بالقضية العربية وخطط الـصــراع العاملي
على املنطقة ومواردها ومنافذها.
* كاتبة فلسطينية

الكبرى بها وفقدانها في األطراف ّأديا إلى
اكتظاظ مراكز وقلوب املدن باألطباء ،األمر
الذي أدى إلى عدم قدرة بعضهم على إيجاد
كاف إلعالة أنفسهم وإعالة عائالتهم
وارد
ٍ
ٍ
بـسـبــب امل ــزاح ـم ــة وزيـ ـ ــادة ع ــدد الـجــالـســن
ح ــول قــالــب ال ـح ـلــوى ،فــوقـعــوا فــي أحــابـيــل
املختبرات ومراكز التصوير الخاصة حيث
َّ
عمت الرشوة.
كانت الـعــادة ،قبل عشرين سنة وأكـثــر ،أن
أكثر املرضى املصابني باألمراض الخطرة،
ً
في الواليات املتحدة مثال ،كانوا يقصدون
املــراكــز الكبرى املــوجــودة فــي املــدن الكبرى
ملعالجة عللهم .فــاملـصــاب بــالـســرطــان كان
ُ
يذهب إلـ ُـى.Sloan Kettering Cancer Center
أم ــا مــريــض الـقـلــب ،ف ـكــان يـتـجــه إل ــى مركز
مايكل دبغي لــأمــراض القلبية فــي مدينة
ه ـي ــوس ــن .وق ـ ـ ْـس ع ـلــى ذلـ ــك س ــائ ـ َـر األمـ ــور
األخ ــرى .أمــا ال ـيــوم ،فـهــذه املــراكــز ،وبسبب
مـتـطـلـبــات ال ـس ــوق والـتـسـهـيــات املـتــوفــرة
بفضل ابتكارات التكنولوجيا ،تذهب إلى
ُ
األط ــراف حيث يسكن املستهلك (املــواطــن)
لتؤمن له ما يحتاج من عناية .وقد ذكرتُ
ِّ
َّ
ـال ســابــق أن األمـ ــم امل ـت ـحــدة قــدمــت
ف ــي م ـق ـ ٍ
م ـن ـحــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـف ـتــح مــراكــز
َّ
ص ـح ـيــة ف ــي األط ـ ـ ـ ــراف ،لـ ـك ـ َـن ه ـ ــذه امل ـن ـحــة،
ْ
ولـ ــأسـ ــف ال ـ ـشـ ــديـ ــدُ ،صـ ـ ــرفـ ـ ــت فـ ــي أم ــاك ــن
أخ ـ ـ ــرى .ولـ ــو أن الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة قــامــت
بواجبها باالهتمام باألطراف ،لكانت َّأم ْ
نت
ّ
للمواطنني خــدمــة ُجــلــى ،ولـكــانــت ساعدت
ع ـلــى ف ـتــح دورة اق ـت ـصــاديــة ف ــي األط ـ ــراف،
ول ـك ــان ــت َّأم ـ ـنـ ـ ْـت وظ ــائ ــف ل ــأط ـب ــاء ال ــذي ــن
ليس لهم امل ــورد الكافي فــي املــدن الكبرى؛

ٌ
من باب الرشوة والهدر
ُ ْ
وبالتالي لكان باب َّ َ
غلق ،ولكانت خففت الضغط على املدن،
قد َّ أ ِ
وقل ْ
لت من ازدحام السير وحوادثه.
إال أن النظام الطائفي الفاسد ال يرضى إال
بتوزيع املغانم .يتحدثون عن الدولة وبناء
املؤسسات املدنية وهم ُّ
ألد أعدائها!
في كتابه «البجعة السوداء» يقول الكاتب
واملـ ـفـ ـك ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـس ـي ــم ن ـج ـي ــب ط ــال ــب
إن ال ـع ــال ــم ق ـبــل اك ـت ـش ــاف أوس ـت ــرال ـي ــا كــان
يـعـ ُتـقــد ب ــأن ك ــل الـبـجــع أب ـيــض ال ـل ــون ،إلــى
أن ف ــوج ـ َ
ـئ بـ ــأن ه ـن ــاك ب ـج ـعــا أسـ ـ ــود! وفــي
َ
َ
ْ
ُّ
ـر» أو «ض ــد
ك ـت ــاب ــه «ال ــعـ ـص ــي ع ـل ــى ال ــك ــس ـ ّ
ّ
نتصور
الهشاشة»  Antifragileيقول :كنا
ٌ
محكوم بجداول صممتها أبحاث
أن العالم
الجامعات األكاديمية ومفكروها والهباتُ
ُ
لألنظمة البيروقراطية .وعليه،
املمنوحة ّ
ّ
بفضل ذلــك ،أن الكون كله
فقد كنا نتوقع،
ِ
َّ
َّ
معينًا،
سيتبع نـظــامــا مبرمجًا مستقيمًا
َ ََ ْ
ُ
ُ
والحقيقة َّأن العالم برمته حكمته األحداث
غ ـي ــر امل ـت ــوق ـع ــة وال ـ ـخـ ــارقـ ــة .ف ــال ـت ـط ـ ُ
ـور فــي
َ
ْ
ـط مستقيم ،وإن
العالم لــم يحصل وفــق َخـ ٍ
ْ
قفزات
يكن متصاعدًا َ ،بل َحـ َـدث على شكل
ٍ
عجائبية ،ووفــق برامج وشعارات تطورت
وت ـغ ـي ــرت م ــع ال ــزم ــن (Kuhn’s Paradigm
 .)Theoryوالـ ـقـ ـف ــزات ال ـع ـجــائ ـب ـيــة ه ــي من
صنع أفـكــار الـقـيــاديــن ،فــي أي مـجــال كــان،
ُ
الذين يملكون الرؤيا واالبتكارُ .
«الريح
هم
ّ
ال ـتــي ال ُت ـط ـفـ ُ
ـت
ـ
ق
ـو
ـ
ل
ا
ـي
ـئ شـمـعــة ،لـكــنـهــا ،ف ـ
ِ
نفسهِّ ،
تؤج ُج نــارًا» ،فأين هــؤالء من أطباء
وإدارييني ورجال دولة؟
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء
العرب األميركيني
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العالم

سوريا فتحت عدة بلدات في ريف درعا الشمالي الغربي ،باب «التسويات» أمام آخر جيوب
الفصائل المسلحة في الجنوب السوري ،في انتظار اكتمال تنفيذ بنود اتفاق الريف الشرقي
والجنوبي ،ودخول الجيش أحياء مدينة درعا الجنوبية

فلسطين

تهجير أهالي «الخان األحمر»:
ما قبل فصل الضفة شطرين

ّ
«التسويات» تتوسع
نحو ريف درعا الشمالي
يستكمل الجيش الـســوري السيطرة
ع ـل ــى امل ـن ــاط ــق امل ـش ـم ــول ــة ف ــي ات ـف ــاق
«الـتـســويــة» فــي مـحـيــط مــديـنــة درعــا
الـ ـجـ ـن ــوب ــي والـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ّ
تسلم األسلحة الثقيلة من الفصائل
املوقعة على االتفاق ،تمهيدًا لتنفيذ
ب ـق ـيــة بـ ـن ــود ال ـت ـف ــاه ــم ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ّ
ت ـس ــل ــم ج ـم ـي ــع ال ـج ـب ـه ــات امل ـتــاخ ـمــة
مل ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «جـ ـي ــش خ ــال ــد بــن
ً
الــول ـيــد» ،وص ــوال أخ ـي ـرًا إل ــى تسوية
أوض ــاع املسلحني وتــرحـيــل رافـضــي
«املصالحة» .ودخلت وحدات الجيش
أم ــس ،منطقة غ ــرز ،بما فيها محيط
ال ـس ـجــن وال ـص ــوام ــع ،ج ـنــوب شــرقــي
مدينة درعا ،كما فتح الجيش الطريق
بني درعــا والـيــادودة غربًا ،استعدادًا
لــدخــولـهــا وف ـتــح ال ـطــريــق أم ــام تنقل
املدنيني .وينتظر أن يتم حل ملف بلدة
طـفــس ومحيطها ،ليسيطر الجيش
على كامل نقاط التماس مع «جيش

خالد» من الجهة الشرقية ،استعدادًا
لعملية عسكرية مرتقبة ه ـنــاك ،في
وق ــت الح ــق .وسـ ّـجــل أم ــس ،أول عمل
عـسـكــري بــن الـجـيــش والـتـنـظـيــم في
محيط وادي ال ـيــرمــوك ،إذ استهدف
ان ـت ـح ــاري إحـ ــدى ن ـق ــاط ال ـج ـيــش في
قـ ــريـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ــزون ،امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـل ـح ــدود
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ولـ ـبـ ـل ــدة ح ـ ـيـ ــط ،ب ـس ـي ــارة
مـ ـفـ ـخـ ـخ ــة ،م ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب ب ــاس ـت ـش ـه ــاد
وإص ــاب ــة عـ ــدد م ــن ال ـع ـن ــاص ــر .وك ــان
الف ـت ــا ،أن ب ـيــان تـبـنــي الـعـمـلـيــة ،جــاء
مــوقـعــا لـلـمــرة األولـ ــى بــاســم «داع ــش
ـ ـ واليـ ــة ح ـ ــوران» ،واس ـت ـخ ــدم وصــف
«ج ـن ــدي ال ـخ ــاف ــة» ف ــي ال ـحــديــث عن
االنتحاري.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار اك ـت ـم ــال ال ـتـحـضـيــرات
والـ ـظ ــروف ال ـض ــروري ــة لـفـتــح معركة
وادي ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،س ـي ــرك ــز ال ـج ــان ــب
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ج ـ ـهـ ــده ف ـ ــي ري ـ ــف درع ـ ــا
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،وفـ ـ ـ ـ ــي ري ـ ــف

َّ
مصر تدخل «المجموعة المصغرة»
تـشــارك مـصــر لـلـمــرة األول ــى فــي اجتماع
َّ
«املجموعة املـصــغــرة» الخاصة بسوريا،
املـ ـق ــرر ع ـق ــده ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبـلـجـيـكـيــة
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،وال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـح ـض ــره وزراء
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة وف ــرن ـس ــا وامل ـم ـل ـك ــة امل ـت ـحــدة
وأملانيا والسعودية واألردن.
وأع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ــة ،أن
ال ــوزي ــر ســامــح ش ـكــري ســافــر م ــن بكني
إل ــى بــروك ـســل ،لـحـضــور االج ـت ـمــاع الــذي
سيناقش «آخ ــر الـتـطــورات على الساحة
السورية ،وال سيما التصعيد في املنطقة

الجنوبية وشمال سوريا» و«الجهود التي
ي ـق ــوم ب ـهــا امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ســوريــا
س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
األطـ ّـراف اإلقليمية والدولية املعنية ،للدفع
بالحل السياسي لتسوية األزمة» ،على ّ
حد
تعبير بيان الوزارة .ولفتت إلى أن املبعوث
األممي سيقوم بـ«إحاطة الحضور بشأن
نتائج االتـصــاالت وامل ـشــاورات التي يقوم
بها مــن أجــل تشكيل اللجنة الدستورية،
وتـ ـح ــدي ــد والي ــاتـ ـه ــا وم ـ ــراج ـ ــع اإلسـ ـن ــاد
الخاصة بها».
(األخبار)

القنيطرة ،في محاولة إلنجاز اتفاق
م ـم ــاث ــل مل ــا ج ـ ــرى ف ــي ب ـق ـيــة م ـنــاطــق
درعـ ـ ــا ،أو ل ـخ ــوض عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ج ــدي ــدة ف ــي حـ ــال ف ـشــل هـ ــذا امل ـس ــار.
وع ـل ــى رغ ــم ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي تعيق
مسار املفاوضات ،واملتمثلة بخالفات
الفصائل الداخلية وارتباط بعضها
بالعدو اإلسرائيلي ،تشير املعطيات
إل ــى أن امل ـحــادثــات مــع ع ــدد مــن قــادة
ال ـف ـصــائــل ووجـ ـه ــاء ال ـب ـل ــدات ،تــأخــذ
م ـن ـح ــى إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،ح ـت ــى اآلن .وم ــن
املـنـتـظــر أن ت ـكــون ب ـل ــدات كفرشمس
وكـفــرنــاســج وسـمـلــن وع ـقــربــا ،أولــى
املـنــاطــق املــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق تسوية
ج ـ ــزئ ـ ــي ،يـ ـتـ ـي ــح ت ـس ـل ـي ــم امل ـس ـل ـح ــن
لألسلحة الثقيلة واملتوسطة وتسوية
أوضاع الراغبني منهم ،تمهيدًا لعودة
مــؤسـســات الــدول ــة وع ــودة الـنــازحــن
من أبناء البلدة إليها .وســوف يفتح
ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام تــوس ـيــع
نطاق التسوية على غرار ما جرى في
بصرى الشام وريفي درعا الجنوبي
والشرقي .خصوصًا أن اللقاءات بني
وفدي التفاوض هناك ،مستمرة حتى
اآلن ،ل ـض ـمــان تـطـبـيــق ك ــاف ــة ب ـن ــوده،
وســط تخوف مــن الجانب املـعــارض،
بسبب الـتــأخــر فــي تــرحـيــل الــراغـبــن
نـ ـح ــو ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .وت ـش ـي ــر
أوس ــاط معارضة إلــى أنها بــدأت في
تـنـفـيــذ ك ــام ــل ال ـب ـنــود ال ـخــاصــة بـهــا،
ولكن تطورات امليدان وحصار درعا
بالكامل ،دفعها إلى التأكيد للجانب
ال ــروس ــي ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـن ـف ـيــذ بـنــد
الـتــرحـيــل نـحــو ال ـش ـمــال .ول ــم تـصــدر
أي معلومات من جانب رسمي حول
سبب التأخير في هذه العملية ،على
رغم وصــول الحافالت إلى درعــا منذ
أي ـ ــام .ع ـلــى رغ ــم رد ب ـعــض األوسـ ــاط
ال ـس ـبــب إل ــى م ـســار ت ـف ــاوض جــانـبــي
خاص بعناصر «هيئة تحرير الشام»
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـج ـنــوب والــراغ ـبــن
باالنتقال إلى الشمال.

العالم

اليد اإلسرائيلية مطلقة
اآلن في القدس .أهالي
الخان األحمر معرضون
في األيام المقبلة لخطر
التهجير إلى أبو ديس ،حيث
«العاصمة» الفلسطينية
الموعودة سعوديًا ،إذ من
المقرر أن يعيشوا في بيوت
متنقلة هناك! كل هذا يجري
والسلطة أعجز من أن تتحرك
خطوة واحدة أمام خطة
العدو اإلسرائيلي القديمة
المسماة «آلون»
رام الله ــ األخبار

مسلحان يراقبان تحركات القوات الحكومية في ريف درعا الغربي أمس (أ ف ب)

نشاط «جهادي» في الشمال
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب،
تـشـهــد مـنـطـقــة «خ ـفــض الـتـصـعـيــد»

ّ
تصر فصائل درعا
على عدم تأجيل بند
«الترحيل» لوقت أطول

ف ــي ال ـش ـمــال ن ـشــاطــا عـسـكــريــا الفـتــا
ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـق ــرب ــة (ع ـق ــائ ــدي ــا) من
«القاعدة» .فبعد وقت قصير
تنظيم
ّ
مـ ــن هـ ـج ــوم نـ ــفـ ــذه ت ـن ـظ ـيــم «ح ـ ــراس
ال ــدي ــن» عـلــى مــواقــع الـجـيــش فــي تل
بــزام ،في ريــف حماة الشمالي ،على
بعد مئات األمتار من نقطة املراقبة
ال ـتــرك ـيــة قـ ــرب ب ـل ــدة مـ ـ ــورك ،شـهــدت
جبهة ريــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،أول
مــن أم ــس ،هجومًا قــرب ال ـحــدود مع
لواء اسكندرون ،نفذه تنظيم «أنصار
اإلسـ ـ ـ ـ ــام» ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع فـصـيـلــي
«فـ ـ ــرسـ ـ ــان اإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان» و«م ـ ـجـ ــاهـ ــدي
جـبــل ال ـتــرك ـمــان» .وتـسـبــب الـهـجــوم
الــذي استهدف عــدة مواقع في جبل
التركمان ،والتي تتبع ناحية ربيعة،

فـ ــي اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ع ـشــريــن
مــن عـنــاصــر الـجـيــش ،وإص ــاب ــة عــدد
آخ ـ ــر ،ف ـي ـمــا ن ـش ــرت مـ ـص ــادر مـقــربــة
مـ ــن «أنـ ـ ـص ـ ــار اإلس ـ ـ ـ ــام» م ـع ـلــومــات
ع ــن وجـ ــود ع ــدد م ــن األس ـ ــرى ،خــال
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم .ويـ ـتـ ـش ــاب ــه الـ ـهـ ـج ــوم ــان
األخيران ،في ريفي حماة والالذقية،
من حيث الشكل والهدف ،إذ لم يكن
الهدف فتح معركة طويلة وواسعة،
بـ ــل أق ـ ـ ــرب إلـ ـ ّــى «غـ ـ ـ ـ ــزوة» فـ ــي ن ـق ــاط
محددة ،تسخن الجبهات وتزيد من
رصيد التنظيمات التي تشنها ،بما
يتيح لها استقطاب عناصر جديدة
وتوسيع نفوذها.
(األخبار)

ما حدث أخيرًا في تجمع الخان األحمر
(شرق القدس املحتلة) ،الذي يقطنه بدو
فـلـسـطـيـنـيــون ،ه ــو مـشـهــد كـبـيـ ّـر ضمن
مسلسل مــأســاة املـنــاطــق املصنفة «ج»
فــي الـضـفــة املـحـتـلــة وض ــواح ــي الـقــدس
وفق اتفاق أوسلو ،إذ يطمح العدو إلى
تهجير قاطنيها تمهيدًا لتنفيذ خطة
قــديـمــة تقضي بـضـ ّـم تـلــك املـنــاطــق إلــى
األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  ،1948وتــدعــى
«آلون».
ُ
ّ
تـ ـن ــص الـ ـخـ ـط ــة عـ ـل ــى تـ ـج ــزئ ــة املـ ـ ـج ـ ــزأ
م ــن أراض ـ ــي فـلـسـطــن وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
«ك ــان ـت ــون ــات» م ـع ــزول ــة ،وك ــان ــت بعض
ب ـنــودهــا تـسـتـهــدف أراض ـ ــي م ــن قـطــاع
ّ
غزة ،إضافة إلى جنني (شمال الضفة)،
ل ـك ــن صـ ـم ــود املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وت ــراك ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي م ـ ـعـ ــارك اسـ ـتـ ـن ــزاف
أجبرت العدو على التخلي عن البنود
ّ
املتعلقة بغزة وجنني.
وف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،هــدمــت جــرافــات
ال ـعــدو  20مـنـشــأة فــي تـجـمــع أب ــو نــوار
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدوي وال ـ ـ ـخـ ـ ــان األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ووقـ ـع ــت
اشتباكات شديدة بني األهالي يساندهم
م ـت ـض ــام ـن ــون ،وبـ ــن ال ـ ـعـ ــدو ،م ــا أج ـبــر
مـحـكـمــة إســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى وق ــف ال ـهــدم
موقتًا ،وتأجيل البت في قرار استئناف
فلسطيني حتى الحادي عشر من تموز
الـ ـج ــاري .ه ــذا الـ ـق ــرار ،وف ــق مـعـلــومــات
«األخبار» ،جاء نتيجة تخوف االحتالل
ُ
مــن أن تشعل مشاهد القمع موجة من

الـعـمـلـيــات ال ـفــدائ ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،إضــافــة
إلــى إصــرار الفلسطينيني على مقاومة
الـ ـ ـه ـ ــدم ،ل ـك ـن ــه فـ ــي املـ ـق ــاب ــل س ـي ـمــاطــل،
ورب ـمــا يستغل حــالــة ال ـه ــدوء ليمضي
في إجــراءات الهدم في ما بعد ،على أال
يالقي ّ
رد فعل كبيرًا.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر مـحـلـيــة
أن ق ــوات االح ـت ــال ب ــدأت إقــامــة مـنــازل
متنقلة «كرفانات» قرب بلدة أبو ديس
(ش ــرق ال ـق ــدس) ،صـبــاح أول مــن أمــس.
ووص ـل ــت أم ــس دف ـعــة ج ــدي ــدة م ــن هــذه
امل ـ ـنـ ــازل الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا مـخـصـصــة
ألهــالــي الـخــان األحـمــر إلسكانهم فيها
بعد طردهم وهدم بيوتهم .وتأتي هذه
الخطوة ،على غير عادة حكومة العدو
خالل عمليات الهدم ،في إطــار محاولة
تـحـســن صــورت ـهــا داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا.
كــذلــك ،يستغل ال ـعــدو ه ــذه امل ـن ــازل في
سبيل «إرضاء» الفلسطينيني من البدو
واس ـت ـغ ــال طـبـيـعــة ن ـمــط حـيــاتـهــم في
التنقل ،ومحاولة إيصالهم إلــى منطق
أن «التهجير من الخان كالتنقل» ،وأن
ّ
عليهم أن ُيسلموا بهذا األمر.
األخطر أن سيناريو «الخان» قد يتكرر
مــع نحو  46تجمعًا بــدويــا فــي الضفة،
إذ إن شبح التهجير ُيـهـ ّـدد ربــع مليون
فلسطيني يـعـيـشــون ف ــي مـنــاطــق «ج»
ّ
ال ـت ــي ت ـشــكــل  60ف ــي امل ـئ ــة م ــن مـســاحــة
الضفة .وعـلــى رغــم خـطــورة هــذا امللف،
فــإنــه ال يحظى باملستوى املطلوب من
االهـتـمــام والتفاعل رسميًا وفصائليًا
وحـتــى شعبيًا .ولـعــل ذلــك مرتبط بأن
ال ـعــدو يـنـفــذ مخططاته بــالـتــدريــج في
تـلــك امل ـنــاطــق ،وبــوت ـيــرة بطيئة غــالـبــا،
مــع أن ـهــا أحـيــانــا تــأخــذ شـكــل «حـمــات
خــاطـفــة» لـهــدم ع ـشــرات املـنـشــآت دفعة
واح ــدة ثــم تـســود مرحلة ه ــدوء ،وبهذا
ُيجبر الناس على قبول الواقع الجديد
بعد فوات األوان.

املنطقة منذ خمسينات الـقــرن املاضي
ع ــائ ــات م ــن ع ـش ـيــرة ال ـج ـهــالــن الــذيــن
قــدمــوا إل ــى املـنـطـقــة خ ــال الـنـكـبــة بعد
ّ
وهجر
طردهم من النقب ،ثم عاد العدو
العشيرة في الثمانينات لبناء «معاليه
أدوم ـي ــم» ،كـبــرى مستوطناته ،فمكثوا
في الخان األحمر .وتأتي أهمية «الخان
ّ
األح ـم ــر» مــن أن ــه يـشــكــل حـلـقــة الــوصــل
بني شمال الضفة وجنوبها ،ما يعني
أن «أسرلة» املنطقة حتمًا سينتج منها

سيناريو «الخان»
قد يتكرر مع نحو 46
تجمعًا بدويًا في الضفة

ً
شطر الضفة واقعيًا إلى نصفني ،فضال
ع ـلــى ف ـصــل ال ـق ــدس نـفـسـهــا ع ــن هــذيــن
الشطرين.

خطة «آلون»
قبل نحو نصف قرن ،رسم الصهيوني
األكثر تأثيرًا في استراتيجية إسرائيل
ت ـج ــاه ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،ي ـغ ــال آلـ ــون،
خطته لحسم مصير األراضــي املحتلة

عام  .1967شددت الخطة على ضرورة
ضم قطاع غزة إلى إسرائيل (ثم تراجع
وأوصـ ـ ــى ب ـضــم الـ ـج ــزء ال ـج ـنــوبــي من
الـقـطــاع ف ـقــط) ،إضــافــة إل ــى ضــم كامل
األغ ـ ـ ــوار ،والـ ـق ــدس «ال ـك ـب ــرى» (تـشـمــل
ال ـق ــدس م ــن خ ــط  67إل ــى الـ ـح ــدود مع
األردن ،وأج ـ ـ ــزاء واس ـع ــة م ــن رام الـلــه
وبيت لحم).
ويقول باحثون إن خطة «آلــون» جرت
عليها ت ـعــديــات ،وع ـلــى رغ ــم ذل ــك كل
خطة جــديــدة ال ت ــزال تتمسك ببندين
مـنـهــا :األول يقضي بـضــم األغـ ــوار ،إذ
ال يـكــون للفلسطينيني أي ح ــدود مع
ال ـعــرب ،وذل ــك بـهــدف مـنــع أي تــواصــل
ديـ ـم ــوغ ــراف ــي بـ ــن ش ـ ــرق ن ـه ــر األردن
وغ ـ ــرب ـ ــه ،وكـ ــذلـ ــك ضـ ــم جـ ـن ــوب ق ـط ــاع
ّ
غ ـ ـ ــزة مل ـن ــع الـ ـت ــواص ــل مـ ــع مـ ـص ــر .أم ــا
امل ـب ــدأ ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو مـتـعـلــق بمنطقة
ال ـخــان األح ـمــر ومـنــاطــق «ج» ،وينص
ع ـلــى تـقـطـيــع ال ـض ـفــة وتـحــويـلـهــا إلــى
«كانتونات» معزولة .ففي خطة آلون،
كانت الضفة «كانتونني» كبيرين فقط
(ش ـم ــال وجـ ـن ــوب) ،ول ـك ـن ـهــا أصـبـحــت
ال ـي ــوم  168كــانـتــونــا ضـمــن  3مناطق
كـبــرى (ش ـمــال ،وس ــط ،ج ـنــوب) .هـكــذا،
يظهر بوضوح أن تهجير سكان الخان،
وبناء مستوطنة «جيئوالت تسيون»
ّ
يصبان
العام املاضي جنوب نابلس،
ضمن استراتيجية ّ
تمهد لعزل الشمال
عــن الــوســط تـمــامــا ،وع ــزل الــوســط عن
الجنوب ،وتكريس «الكانتونات» في
هذه املناطق.

هدم الخان األحمر إكمال لخطة «آلون» في شطر الضفة وفصل القدس عنها (األناضول)

ما هو «الخان األحمر»؟
«ال ـ ـخـ ــان األح ـ ـمـ ــر» م ـن ـط ـقــة ص ـح ــراوي ــة
تقع على الطريق الواصل بني مدينتي
ال ـقــدس وأري ـح ــاُ ،
وسـمـيــت ب ـهــذا االســم
الحمرة.
نسبة إلى رمالها التي تميل إلى
ُ ُ
أمــا الـخــان ،فيشير إلــى مصطلح الــنــزل
الصغير السـتــراحــة للقوافل ،إذ يوجد
ُ ُ
ال ــن ــزل أو ال ـف ـنــدق ف ــي املـنـطـقــة وي ـعــود
تــاري ـخــه إل ــى ب ــداي ــة ال ـع ـهــد الـعـثـمــانــي.
تعتبر أراضــي «الخان» امتدادًا لبلدات
عناتا ،أبو ديس ،العيزرية ،وغيرها من
مناطق شــرق الـقــدس املحتلة .ويسكن

اليمن

أولى اختراقات مارتن غريفيث:
لجنة في عدن للتمهيد للمشاورات
توحي مجريات المباحثات التي عقدها المبعوث األممي في عدن،
ومعها اإلعالن عن مشاورات تمهيدية سيجريها نائبه منتصف
األطراف إلى طاولة
الشهر الجاري ،بأن اعتزام مارتن غريفيث إعادة
ّ
الحوار خالل أسابيع قد يجد سبيله إلى التنفيذ .لكن يظل األمر مرهونًا
بتغيير سعودي  -إماراتي ّ
جاد في التعامل مع ملفات الحرب ،أكثر
ُ
قدم عليها حكومة هادي
مما هو منوط بإجراءات ت ِ
ّ
مــن جــديــد ،ح ــط املـبـعــوث األم ـمــي إلــى
ال ـي ـم ــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ف ــي مــديـنــة
ع ــدن جـنــوبــي ال ـب ــاد ،ضـمــن مساعيه
امل ـت ــواص ـل ــة إليـ ـج ــاد ح ــل ل ـلــوضــع فــي
مــدي ـنــة الـ ـح ــدي ــدة ،وال ـت ــوط ـئ ــة إلعـ ــادة
إطـ ـ ـ ـ ــاق ق ـ ـطـ ــار املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .زيـ ـ ـ ــارة
حـمـلــت ،ه ــذه املـ ــرة ،مــا يـمـكــن اعـتـبــاره

مــؤشـرًا إيجابيًا؛ لكونها تطرقت إلى
الـخـطــوات العملية املفترض إتمامها
ق ـب ــل الـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى ط ــاول ــة الـ ـح ــوار،
ول ــم تـقـتـصــر ع ـلــى األح ــادي ــث الـعــامــة
واملـ ـك ــرورة .وم ــع ذل ــك ،يـصـعــب الـجــزم
بأن تحركات غريفيث ستؤتي ثمارها
في املدى املنظور ،بالنظر إلى استمرار

ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
الساحل الغربي ،حيث أعلنت القوات
املوالية لـ«التحالف» أمــس سيطرتها
على مدينة التحيتا ،من دون أن تتمكن
من استعادة خطوط إمدادها.
والـتـقــى املـبـعــوث األم ـمــي ،ال ــذي وصل
إلــى عــدن ظهر أمــس قــادمــا مــن مدينة
جـ ــدة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة
واليته ،عبد ربه منصور هــادي .وكرر
هـ ــادي ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،الزم ـتــه املتصلة
بــ«مــرجـعـيــات الـســام ال ـثــاث» ومنها
الـقــرار الــدولــي  ،2216بحسب ما نقلت
عنه وكــالــة «سـبــأ» التابعة لحكومته.
لـكــن م ــا ب ــدا الف ـتــا أن الــوكــالــة نفسها
نقلت عن غريفيث قوله عقب مباحثاته
م ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ـ ــادي(« :إنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا) رك ـ ــزن ـ ــا ع ـلــى
الـجــوانــب اإلنسانية فــي عموم اليمن،
وت ـح ــدث ـن ــا ع ــن إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح جـمـيــع
األس ــرى واملعتقلني مــن كــل األط ــراف».
وه ــذه النقطة ،تـحــديـدًا ،تشكل  -وفق
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة فــي صـنـعــاء تحدثت
إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار»  -ج ـ ـ ــزءًا رئ ـي ـس ــا مــن
ش ـ ــروط س ـل ـطــات ص ـن ـعــاء لــان ـخــراط
فــي أي جــولــة تـفــاوض جــديــدة ،والتي
تـتـضـمــن ك ــذل ــك إع ـ ــادة تـفـعـيــل الـبـنــك
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استهدف صاروخ
باليستي مخزنًا
لقوات «التحالف»
في جبهة الساحل

املركزي وتحييده عن الصراع ،ووقف
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـســاحــل
ال ـغــربــي ،وف ـتــح م ـطــار ص ـن ـعــاء ،ورف ــع
القيود املفروضة على حركة الــواردات
في ميناء الحديدة.
الجديد ،أيـضــا ،أن الرئيس املستقيل
ّ
وج ــه بتشكيل لجنة بــإشــراف رئيس
حـ ـك ــومـ ـت ــه ،أح ـ ـمـ ــد عـ ـبـ ـي ــد ب ـ ــن دغ ـ ــر،
لـ ــ«بـ ـل ــورة األف ـ ـكـ ــار حـ ــول امل ـ ـشـ ــاورات
ال ـتــي تـسـبــق أي م ـفــاوضــات مـبــاشــرة
بني األط ــراف ،ولــدراســة أي مقترحات
يقدمها املبعوث األمـمــي» ،مــا يوحي

ب ـش ــيء م ــن ال ـجــديــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
مــا سـ ّـمــاه غريفيث «تــأكـيــد الـجــوانــب
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة» .قــد
يـ ـك ــون ذل ـ ــك اإلع ـ ـ ــان ع ــام ــة ع ـل ــى أن
ت ـح ــرك ــات مـ ـن ــدوب امل ـن ـظ ـمــة الــدول ـيــة
على خط تهيئة األج ــواء للعودة إلى
غ ــرف ال ـت ـفــاوض ب ــدأت ت ّـحــرز تـقــدمــا،
خـصــوصــا أن الــرجــل تـلــقــى األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي «دع ـ ـمـ ــا ال لـ ـب ــس ف ـ ـيـ ــه» مــن
الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
ال ــدول ــي ،وأن ــه أج ــرى مطلع األ ّسـبــوع
م ــا وص ـف ـهــا ب ـ ـ «اج ـت ـم ــاع ــات ب ــن ــاءة»
ف ــي مــدي ـنــة ج ــدة ال ـس ـعــوديــة ،تــوازيــا
م ــع ت ــراج ــع ح ــدة ال ـخ ـطــاب اإلم ــارات ــي
ب ـش ــأن م ـعــركــة الـ ـح ــدي ــدة .ل ـكــن يبقى
أن لـيــس ثـمــة دل ـيــل  -إل ــى اآلن  -على
تــوجــه جــاد لــدى «الـتـحــالــف» لتغيير
استراتيجيته في التعاطي مع امللفات
اإلن ـســان ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا م ـلــف األس ــرى
واملعتقلني (تمهيدًا لتغيير في امللفات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة) .م ـنــذ تـشــريــن
األول /أكتوبر  ،2016تضع اإلم ــارات
ّ
العصي في دواليب هذا امللف ،وتمنع
إتـمــام أي صفقة بــن ال ـقــوات املوالية
لــ«الـتـحــالــف» وبــن الجيش واللجان

نازحون من مدينة الحديدة داخل إحدى العيادات في محافظة حجة (أ ف ب)

الشعبية من دون موافقتها ،علمًا أن
سلطات صنعاء لطاملا أبــدت تجاوبًا
ومـ ــرونـ ــة حـ ـي ــال هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ال ـتــي
تتضمن أسـمــاء كبيرة مــن مثل وزيــر
ال ــدف ــاع ف ــي ح ـكــومــة ه ـ ــادي مـحـمــود
الصبيحي ،وقائد اللواء  - 119مشاة
فيصل رج ــب ،وشقيق ه ــادي (ناصر
منصور هادي) املعتقلني في صنعاء
منذ أكثر من  3أعوام .واليوم ،ال يبدو
إعــان تشكيل لجنة بإشراف بن دغر
كافيًا لالستبشار بحلحلة فــي ملف
األس ـ ــرى وغ ـي ــره م ــن امل ـل ـف ــات ،م ــا دام
«قـ ــرار حـكــومــة ه ــادي لـيــس بـيــدهــا»،
ّ
كما تقول مصادر مطلعة في صنعاء.
هــذه املـحــاذرة يقابلها تفاؤل متجدد
فــي تصريحات املـبـعــوث األمـمــي بعد
مباحثاته مع الرئيس املستقيل ،حيث
أش ــار إل ــى «(أن ـن ــي) أعـمــل حــالـيــا على
إج ـ ــراء مـ ـش ــاورات م ــع ح ـكــومــة الـيـمــن
وأن ـص ــار ال ـلــه حـتــى نـصــل إل ــى نقطة
ي ـم ـكــن م ـن ـهــا اس ـت ـئ ـن ــاف امل ـف ــاوض ــات
الــرس ـم ـيــة» ،مـضـيـفــا(« :إن ـن ــا) سنقوم
بذلك بــأســرع مــا يمكن نظرًا للموقف
ّ
اإلنساني في اليمن» .اندفاعة عززها
قول مسؤول يمني ،لوكالة «رويترز»،

م ـس ــاء أمـ ــس ،إن «ال ـف ــري ــق الـحـكــومــي
ال ـت ـفــاوضــي سـيـلـتـقــي نــائــب املـبـعــوث
األممي ،معني شريم ،منتصف الشهر
ال ـجــاري فــي الــريــاض ،لـبـلــورة األفـكــار
قـبــل ال ــذه ــاب إل ــى م ـحــادثــات مباشرة
مــع ال ـحــوث ـيــن» ،مــا يـنـبــئ ب ــأن إعــان
غــريـفـيــث ال ـش ـهــر امل ــاض ــي عــزمــه على
إع ـ ـ ـ ــادة أط ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـن ـ ــزاع إلـ ـ ــى ط ــاول ــة
الـ ـتـ ـف ــاوض فـ ــي غـ ـض ــون أس ــابـ ـي ــع قــد
يجد سبيله إلــى التنفيذ .إذا مــا وقع
ً
ذلــك فـعــا ،يكون التصعيد العسكري
املـتــواصــل مــن جــانــب ال ـقــوات املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـع ــزي ــز األوراق
ال ـت ـفــاوض ـيــة ق ـبــل ال ــدخ ــول إل ــى غــرف
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ،ل ـك ـنــه ي ـب ـقــى ف ــي ال ــوق ــت
نـفـســه م ــؤش ـرًا سـلـبـيــا ق ــد ي ـنـ ّـم ع ــن أن
ال ــرأس املتحكم بعمليات «التحالف»
وتشكيالته على األرض ال يزال حاميًا.
ُ
وأعـلـنــت مــا تسمى «ألــويــة العمالقة»
السلفية ،أمس ،سيطرتها على مدينة
ال ـت ـح ـي ـت ــا ،م ــرك ــز م ــدي ــري ــة ال ـت ـح ـي ـتــا،
ج ـنــوبــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة .وأك ــدت
م ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى س ـيــر امل ـع ــارك،
لــ«األخـبــار» ،أن امليليشيات املدعومة

إم ــارات ـي ــا تـمـكـنــت بــالـفـعــل م ــن دخ ــول
املدينة بعد محاوالت مستميتة بدأت
أواخـ ـ ــر األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وتــراف ـقــت
مــع غـطــاء ج ــوي كـثـيــف .لـكــن املـصــادر
جـ ــزمـ ــت ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أن تـلــك
امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات عـ ـج ــزت عـ ــن اس ـت ـع ــادة
خ ـط ــوط إم ــداده ــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـف ــازة
فــي املــديــريــة نفسها ،مضيفة أن هذه
الخطوط ال تزال تحت سيطرة القوات
اليمنية املشتركة .بالتوازي مع ذلك،
أطلقت القوة الصاروخية في الجيش
وال ـل ـجــان ،أم ــس ،صــاروخــا باليستيًا
قصير املدى على مخزن إمداد وتموين
لقوى العدوان في الساحل الغربي ،في
وقت استهدف فيه صــاروخ باليستي
من طــراز «بــدر  »1املدينة االقتصادية
ف ــي مـنـطـقــة ج ـ ـ ــازان ،و«أص ـ ـ ــاب هــدفــه
ب ــدق ــة ع ــال ـي ــة» ،بـحـســب م ــا أفـ ـ ــادت به
م ـصــادر عـسـكــريــة فــي «أن ـص ــار ال ـلــه».
وأق ـ ـ ـ ّـرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـس ـعــوديــة،
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ب ــوق ــوع ال ـه ـج ــوم عـلــى
جـ ــازان ،لكنها قــالــت إن ق ــوات الــدفــاع
ال ـجــوي املـلـكــي «تمكنت مــن اعـتــراض
الصاروخ».
(األخبار)
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العالم

المقابلة
أجرتها
ّ
لينا كنوش

ّ
المغربي قادة حراك الريف الذي كان
في ّ 26حزيران الماضي ،أدان القضاء
وصيف  ،2017وسلط
قد هز مدينة الحسيمة ونواحيها بين خريف ّ 2016
عليهم أحكامًا قاسية أثــارت سخطًا عامًا ،وأظهرت أن القضاء صار ُيمتثل
ّ
السياسية .بالنسبة إلى كثير من المراقبين ،تحيل
أكثر فأكثر ألوامــر السلطة
إدانة ناصر ًالزفزافي ،نبيل أحمجيق ،وسيم بوستاتي ،وسمير ايغيد ،إضافة إلى
ّ
ّ
ّ
الصراعي بين
والمعنوي للتاريخ
المادي
 49مناضال آخر من الحراك ،على اإلرث

ّ
ّ
ّ
ّ
هيكلي يتجلى اليوم
المركزية ،والذي يمثل خط انقطاع
الريف والسلطة
ّ
ّ
ّ
المطالب االجتماعية والسياسية للحركة الريفية .في هذه المقابلة مع
في
ّ
ّ
ّ
«األخبار» ،يحلل علي المرابط ،الدبلوماسي السابق والصحافي المتابع للحياة
ّ
ّ
ّ
المغربي بعدم ممارسة
المغربية والمحكوم من قبل النظام
السياسية
ّ
ّ
والقمعي لدى النظام
األمني
مهنته لمدة  10أعــوام ،محركات الهوس
ّ
ّ
الريفية
المغربي تجاه الحركة

ّ
الدبلوماسي السابق علي المرابط

ّ
¶ ك ـي ــف ي ـم ــث ــل ن ــاص ــر الـ ــزفـ ــزافـ ــي ت ـهــدي ـدًا
للسلطة؟
ّ
ال يـ ـم ــث ــل شـ ـخ ــص نـ ــاصـ ــر ال ــزف ــزاف ــي
ّ
ت ـهــدي ـدًا؛ فـخـطــابــه الـسـيــاسـ ّـي متقلب،
وغ ـي ــر م ـت ـن ــاس ــق ،ومـ ـتـ ـض ــارب ،ي ـقــول
ّ
أحيانًا إن امللك هو سبب شقاء الريف،
ّ
وهــو أمــر صحيح جــزئــيــا ،ويــؤكــد في
ّ
مـ ـ ــرات أخـ ـ ــرى أن االن ـت ـف ــاض ــة تـسـعــى
ببساطة إلخطار امللك بأوجه القصور
ال ـخ ـط ـيــرة ال ـت ــي ّ تــرتـكـبـهــا ال ــدول ــة في
املنطقة ،حتى إننا سمعناه في مرات
كـ ـثـ ـي ــرة يـ ـه ــن ج ـب ـه ــة ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو
ّ
الصحراوية
خوفًا من ربطه بالحركة
االس ـت ـقــالـ ّـيــةُ .
وي ـظـهــر ذل ــك نـقـصــا في
النضج وخوفًا من «القول».
ّ
في الواقع ،وبعيدًا عن شخصه ،يمثل
ّ
الريفيني
الزفزافي رم ـزًا لجميع فئات
ّ
الـ ــذيـ ــن مـ ــلـ ــوا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـه ـم ـي ـش ـهــم،
وإهانتهم ،وتشويههم من قبل النظام
وإدارت ـ ــه وأم ـنــه الــذيــن يـنـحــدر أعــوانــه
ف ــي أغ ـل ــب ال ــوق ــت م ــن م ـنــاطــق أخ ــرى.
بقية املغرب ّ
الريفيني في ّ
ّ
سيئة،
صورة
فــاس ـت ـقــام ـت ـهــم وم ـق ــاوم ـت ـه ــم ال ــدائ ـم ــة
ّ
لــ«الـقـمــع الـعـلـ ّ
سلبيان في
ـوي» أم ــران
نظر ّ
بقية املغاربة الــذيــن صــاروا بعد
ت ـخ ــدي ــره ــم ط ـي ـلــة ع ـق ــود م ــن ال ـخ ــوف
والجنب عاجزين عن تقليدهم ،في حني
ّ
أن مطالبهم هي نفسها.

حراك الريف لم ينكسر
 ...والمغرب يعيش
على الحافة
¶ ما هي الدالالت التي تطرحها اإلدانات؟ وكيف ّ
تفسر
القضائي للحراك بينما تحاول السلطات املغربيةّ
ّ
القمع
ّ
حتى اآلن استخدام ورقة االنفتاح بتجنب تشديد القمع؟
ّ
ّ
املغربية
السلطات
اسمحي لي بمعارضة قولك إن
ّ
«تحاول استخدام ورقة االنفتاح بتجنب تشديد
القمع» ،فذلك غير صحيح .خالل األشهر األولى
ّ
الريفية ،عملت الــربــاط كعادتها
من االنتفاضة
ع ـلــى ك ـســب ال ــوق ــت ح ـتــى تـ ــرى إلـ ــى أيـ ــن يتجه
ّ
ّ
الشعبي .عندما أدرك «املخزن» أن ما
االحتجاج
يجري ليس ريحًا عــابــرة ،بل هو موجه صدمة
ّ
حقيقية قد تنتشر في مناطق أخرى من املغرب،
أعطى امللك األمر لقوات األمن حتى تقمع بقسوة
ّ
املظاهرات التي مهما قيل عنها ،لم ترتكب قط
أمرًا ال يمكن إصالحه.
ُ
لـكــن حـتــى قـبــل اإلدان ـ ــات السخيفة الـتــي تظهر
حــالــة الـعـجــز ال ـتــام لـلـعــدالــة املـغــربـ ّـيــة الضعيفة
وال ـ ـخـ ــان ـ ـعـ ــة وامل ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــورة ،قـ ــامـ ــت ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
ً
واملـ ـخ ــاب ــرات ب ــاالع ـت ــداء ع ـلــى ال ــري ـف ـ ّـيــن ،رج ــاال
ً
ونـ ـس ـ ً
ـاء وأط ـ ـفـ ــاال ُ .اق ـت ـح ـمــت مـ ـن ــازل ف ــي ال ـل ـيــل،
ُ
كسرت أقفالها وخ ّربت ،حصلت إهانات وشتم
واحـتـجــاز غير قــانــونـ ّـي للمواطنني واع ـتــداءات
التعذيب الذي قامت
عليهم ،واألكثر جسامة هو
ّ
بــه الـشــرطــة ُوأج ـهــزة أخ ــرى فــي حــق محتجزين
ّ
ُعزل ،بينهم ق ّصر.
زعيم ُالحراك ،ناصر الزفزافي ،الذي رأينا جميعًا
كيف نقل بطائرة من مدينة الحسيمة إلــى الــدار

خصومة
اإلسالميين
واليساريين
تتجدد
تعارض «الجماعة» النظام في
كبرى أسسه (عن الويب)

الـبـيـضــاء ،وكـيــف تـ ّـم تـصــويــره وإهــانـتــه وعيناه
معصوبتان ّ وهــو مجبر على الــركــوع ،صـ ّـرح في
املـحـكـمــة بــأنــه ت ـ ّـم ّ اغـتـصــابــه بــواسـطــة ع ـصــا .قد
يصعقكم ذل ــك ،ألن ـنــا فــي ع ــام  ،2018/2017لكن
ّ
ّ
مترسخ
الريفيني
ليس بالنسبة إلي .الحقد تجاه
ّ
فــي الـحـمــض ال ـن ـ ّ
ـووي للساللة الـعـلــويــة الـتــي لم
تنجح في حكم الريف حتى قدمه لها االستعمار
ّ
اإلسباني على طبق من ذهب.
بالنسبة إلى داللة القمع ،يجب البحث عنها في
طــريـقــة وج ــود ه ــذا ال ـن ـظــام :ال يمكن ل ــ«امل ـخــزن»
أن يـصـلــح نـفـســه ،إم ــا أن يـنـفـتــح ُ
وي ـ ــدان بسبب
الـتـهـجـيــر واإلخـ ـف ــاء أو يـبـقــى مـنـ ّغـلـقــا ويــواصــل
ّ ّ
ممارسة القمع لكسب الــوقــت .لكننا نعلم أن كل
مبني على القمع ،مهما كــان ّ
ّ
قويًا وممتدًا
نظام
في الزمن ،يبقى منذورًا باالنهيار.
¶ هــل تــوجــد انـقـســامــات فــي رأس الــدولــة ح ــول طريقة
التعامل مع الحراك؟
ّ
مــا أعـلـمــه هــو أن قــائــد ال ـحــرس املـلـكـ ّـي ،الـجـنــرال
ّ
حسني بن سليمان ،وهو أحد املخلصني َللملكية،
ّ
ّ
امليدانيني تلقوا أمرًا
ُعزل من منصبه ألن أعوانه
ّ
بعدم قمع املـظــاهــرات .فــي هــذه القضية ،خسرت
وجـهــة نـظــر ال ـحــرس املـلـكـ ّـي لـصــالــح وجـهــة نظر
مستشار السوء للملك ،فــؤاد عالي ّ
الهمة ،وعبد
ّ
اللطيف الحموشي ،قائد الشرطة السرية وغير
السرية ،وهما من أنصار ّ
ّ
الشدة.

¶ ما هو أفــق الـحــراك؟ هل يوجد تهديد ّ
بأن
ّ
ّ
اجتماعي مالئم
تتطرف الحركة فــي سياق
ّ
الشعبي؟
لالحتجاج
ّ
تـعـلـمــن أن االن ـت ـفــاضــات ف ــي ال ـتــاريــخ
ّ
املعاصر للمغرب تحدث بصفة دوريــة
وال ي ـم ـكــن ألح ـ ــد ال ـت ـن ـبــؤ بـ ـه ــا ،مـثـلـمــا
حــدث عندما ّ
تفجر الغضب بعد موت
بائع السمك فــي الحسيمة .لكن يوجد
أمر مؤكد ،ستحصل انتفاضات أخرى
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ّــة الـ ـ ــريـ ـ ــف .ي ـع ـي ــش املـ ـغ ــرب
ع ـلــى ال ـح ــاف ــة ،فــالــوضــع االج ـت ـمــاعـ ّـي ـ ـ
ّ
ّ
ـاد م ــا زال
االق ـت ـص ــادي ك ــارث ــي ،وال ـف ـ ّس ـ ّ
قائمًا ،وامللك فاعل سياسي ألنــه يملك
ويحكم وتـبــدو عليه إش ــارات اإلره ــاق،
فالوقت الذي يمضيه خارج املغرب أكثر
مما يمضيه داخله.

ُ
ّ
المغربية (أ ف ب)
اإلدانات السخيفة تظهر حالة العجز التام للعدالة

عاد الصراع ليحتدم مجددًا
ّ
المكونين المعارضين:
بين
و«جماعة
«فيدرالية اليسار»
ّ
العدل واإلحسان» ،بما يذكر
بما جرى بينهما عام 2011
في المغرب ،ودورهما
في فرط عقد «حركة
عشرين فبراير» .في الظاهر،
سبب الخالفات يكاد ينحصر
في نظرة كل منهما
إلى المسيرات الداعمة
لمعتقلي حراك ّ الريف ،لكن
في العمق ،فإن ما ُي ًخفى
أسبابه أيديولوجية ،أوال
وأخيرًا

الرباط ــ مصطفى حيران
في املـغــرب ،يــدور صــراع حــاد حاليًا بني
ت ـيــار سـيــاســي إســامــي وآخ ــر ّيـســاري
ُ
ب ـس ـبــب م ـس ـيــرة ت ـضــام ـن ـيــة ن ــظ ـم ــت مع
معتقلي ح ــراك الــريــف .وق ــد ب ــدأ الـجــدال
يحتدم منذ طــرح فـكــرة تنظيم املسيرة
السـتـنـكــار األح ـك ــام الـقــاسـيــة ال ـصــادرة
أخـيـرًا بحق أب ــرز معتقلي ح ــراك الريف
املــوقــوفــن ف ــي سـجــن «ع ـكــاشــة» املــدنــي
ب ـم ــدي ـن ــة الـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ح ـي ــث ج ــرت
املسيرة صباح يوم األحد.
ول ـ ــم تـ ـح ــظ املـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـض ــام ـن ـي ــة مــع
معتقلي ح ــراك الــريــف بــإجـمــاع الـفــرقــاء
السياسيني ،سيما بني األحزاب اليسارية
ال ــداعـ ـي ــة إل ـي ـه ــا وب ـ ــن اإلس ــامـ ـي ــن .فــي
الطرف األول ُيقصد تحديدًا التنظيمات
الـسـيــاسـيــة ال ـي ـســاريــة املـنـضــويــة ضمن
تحالف اسمه «فيدرالية اليسار» ،ويشمل
أح ــزاب «االشـتــراكــي املــوحــد» و«الطليعة
الــدي ـمــوقــراطــي االشـ ـت ــراك ــي» و«املــؤت ـمــر

الـ ــوط ـ ـنـ ــي االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي» ،أم ـ ـ ــا «االتـ ـ ـج ـ ــاه
اإلســامــي» فيتمثل فــي «جـمــاعــة العدل
واإلحـســان» ،وهــي أكبر تنظيم سياسي
في البالد ال يتوافر على الصفة الحزبية
الع ـت ـب ــارات تـتـصــل بـمـعــارضـتــه للنظام
املـلـكــي الـحــاكــم فــي كـبــرى أس ـســه ،وهــي
امللكية.
ب ـ ــدأ ك ــل ش ـ ــيء ح ــن قـ ـ ــررت «ف ـي ــدرال ـي ــة
اليسار» تنظيم مسيرة شعبية تضامنية
مع معتقلي حــراك الريف الذين صدرت
فـ ــي ح ـق ـه ــم أح ـ ـكـ ــام ب ــال ـس ـج ــن ال ـن ــاف ــذ
ت ــراوح ــت م ــا ب ــن  5س ـن ــوات و 20سـنــة،
فــي ح ــدث أث ــار مــوجــة ان ـت ـقــادات ال تــزال
مـسـتـمــرة ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج .أخ ــذت
«ال ـف ـي ــدرال ـي ــة» مـ ـب ــادرة ال ــدع ــوة وتـنـظـيــم
املسيرة املــذكــورة ،وشــرعــت فــي الحشد
لـهــا عـبــر وســائــل اإلع ــام غـيــر الرسمية
ووسائط التواصل االجتماعي ،ووجهت
ّ
منسقة «الـفـيــدرالـيــة» نبيلة منيب دعــوة
مصورة للمساهمة الشعبية في املسيرة.
وبينما كان االعتقاد في البدء ّأن «جماعة

العدل واإلحسان» ستشارك في املسيرة
ّ
ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،ب ـمــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــا سـتـكــون
حاشدة نظرًا إلى القدرة التعبوية املعروفة
عن «الجماعة» ،اتضح الحقًا ّأن الخيار
هو عدم املشاركة.
ّ
ك ــان األم ــر سينتهي هـنــا ل ــوال أن ــه بـعــث،
م ــن ج ــدي ــد ،ب ـن ـقــاش ق ــدي ــم ب ــن الـتـيــاريــن
األيديولوجيني ،كان قد ظهر للمرة األولى
خـ ــال م ـظ ــاه ــرات «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» في
نسختها املغربية ،والتي عكستها «حركة
عشرين فبراير» .في حينه ،كان التياران
قد أسهما في التأطير ،وشــارك أتباعهما
في تلك املظاهرات ،غير ّأن الخالف سرعان
مــا ّ
دب بينهما حــول أمــور تنظيمية كان
أساسها أيديولوجي وسياسي ،وانتهى
ّ
األمر بإعالن كان مدويًا تمثل بانسحاب
ال ـج ـمــاعــة اإلس ــام ـي ــة م ــن امل ـش ــارك ــة في
املظاهرات ،األمر الذي انعكس سلبًا على
زخم التحركات.
فــي ال ـظــاهــر ،ك ــان الـنـقــاش مـنـحـصـرًا في
الغرض السياسي لكل تيار من املشاركة

فــي مـظــاهــرات «الــربـيــع ال ـعــربــي» .فبينما
كــان السقف األقـصــى لالتجاه اليساري
يـطــالــب ب ــ«إس ـقــاط الـفـســاد واالس ـت ـبــداد»
وح ـصــر املـســؤولـيــة فــي شـخـصـيــات من
مـحـيــط ال ـبــاط املـلـكــي (فـ ــؤاد عـلــي الهمة
ومحمد منير املاجيدي وإلياس العماري)،
كانت «جماعة العدل واإلحسان» ترى ّأن
املسؤولية تتجاوز هؤالء إلى َمن هو أعلى
في سلم السلطة السياسية في البالد ،أي
املؤسسة امللكية وتحديدًا شخص امللك،
وه ــو مــا ك ــان سببًا فــي خ ــاف ح ــاد بني
ممثلي التيارين في اإلعدادات اللوجيستية
ل ـل ـم ـظــاهــرات (م ـثــل ال ـع ـب ــارات ال ـتــي يجب
كتابتها على الــافـتــات والـشـعــارات التي
ستصدح بها حناجر املتظاهرين) .وهو
الخالف الذي آل إلى انسحاب الجماعة من
مظاهرات «حركة عشرين فبراير».
لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ف ـ ّ
ـإن االخ ـت ــاف بينهما
كان أعمق ويتمثل في التباين الكبير بني
تصورين سياسيني وأيديولوجيني ،وذلك
بــالــرغــم م ــن ّأن كـلـيـهـمــا يـقــف ف ــي ضفة

الوقت الذي يمضيه
الملك خارج المغرب أكثر
من الذي يمضيه داخله

ّ
احتجاجية
¶ يرى مراقبون ّأن الحراك حركة
اجـتـمــاعـ ّـيــة ّ
مبنية عـلــى أس ــاس هــويــاتـ ّـي .هل
ّ
وطني ،أم هو في
يندرج الحراك ضمن منطق
قطيعة معه؟ وهل ال تزال الحركة موحدة ّبعد
ّ
األساسيني ،وما الــذي تبقى
إيقاف وجوهها
منها؟
ّ
أع ـ ـت ـ ـق ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ق ـ ـس ـ ـم ـ ــان ف ــي
االنتفاضة :القسم األول حمل مطالب
اجـتـمــاعـ ّـيــة صــرفــة ،أم ــا الـقـســم الثاني
فـ ـق ــد كـ ـ ــان سـ ـي ــاس ـ ّـي ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح.
ّ
شخصية محمد بــن عبد
استحضار
الـ ـك ــري ــم الـ ـخـ ـط ــاب ـ ّـي ،امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
عـبــد ال ـكــريــم ،مــؤســس ّأول جـمـهـ ّ
ـوريــة
ريـفـ ّـيــة فــي عشرينيات ال ـقــرن املــاضــي
والـبـطــل الــريـفـ ّـي بــامـتـيــاز ،وهــو توفي
ف ــي املـنـفــى ع ــام  ،1963ث ــم ظ ـهــور علم
ّ
جمهورية الريف في جميع املظاهرات،
ّ
ّ
وهوياتية على
سياسية
أضفى نغمة
االنتفاضة.
ّ
ّ
األجنبي
حاليًا ،جعل القمع والتواطؤ
ّ
(ه ــل سـمـعــت ح ـكــومــة "دي ـمــوقــراطــيــة"
أوروبـ ـ ّـيـ ــة أو أم ـيــركـ ّـيــة تـغـضــب حـيــال
الـ ـقـ ـم ــع الـ ــره ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ُس ـ ـلـ ــط ع ـلــى
الــريــف مثلما هــو الـحــال مــع فنزويال،
ن ـي ـك ــاراغ ــوا وغ ـي ــره ـم ــا؟) االن ـت ـفــاضــة
الــري ـفـ ّـيــة ت ـن ـح ـنــي ،لـكـنـهــا ل ــم تـنـكـســر.
ّ
ّ
ريفيني،
يوميًا احتجاز شبان
يجري
ّ
وهو ما يدل على أن أسباب االنتفاضة
عندما ال يترافق القمع
ال تــزال قائمة.
ّ
ّ
مع حلول ناجعة ،فإنه ال يؤدي إال إلى
تأخير ما ال ّ
مفر منه ،أي تسريع مسار
التاريخ.

املـعــارضــة لــاخـتـيــارات الــرسـمـيــة للنظام
امللكي املغربي« .فيدرالية اليسار» تدعو
ُعمليًا إلى املشاركة في مؤسسات الدولة
املـنـتـخـبــة (ال ـب ــرمل ــان بـغــرفـتـيــه وامل ـجــالــس
املحلية) وفــي العمل النقابي والحقوقي،
وإلــى رفــع مطلب اإلصــاح السياسي إلى
أقصاه ،واملطالبة بنظام امللكية البرملانية.
ّ
أم ــا «ج ـمــاعــة ال ـع ــدل واإلحـ ـس ــان» ،فــإنـهــا
ت ـت ـخــذ مــوق ـفــا أك ـث ــر ج ــذري ــة يـتـمـثــل في
رفضها ليس فقط للمشاركة في املشهد
السياسي من خالل تأسيس حزب على
غرار «حزب العدالة والتنمية» (اإلخواني)،
بل ترفض ضمنيًا أيضًا االعتراف بأكبر
م ـن ـصــب رم ـ ــزي وت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي ال ـن ـظــام
امللكي ،والذي يتمثل في «إمارة املؤمنني»،
وهــي تحتفظ في شأنه بموقف مؤسس
ال ـج ـم ــاع ــة الـ ــراحـ ــل ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـس ــام
يــاســن ،الــذي كــان يعتبر امللكية املغربية
ج ـبــريــة ،أي إك ــراه ـي ــة .وم ــن االخ ـتــافــات
األديولوجية بني الطرفني ،ما يأخذ أبعادًا
أك ـثــر ح ــدة م ــن خ ــال تـشـكـيــك مـكــونــات
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كيوسك الصحافة
المقاطعة :حراك جديد *
خاص ،وفي لحظة ّ
تأتي اإلدانــات القضائية في سياق ّ
معينة
ّ
املغربي جميع أوجــه االحتجاج لتركيع
بعدما جـ ّـرب الشعب
ّ
نضالي
النظام من دون جدوى( .منذ أسابيع قليلة) ظهر شكل
جــديــد ه ــو مـقــاطـعــة املـنـتـجــات ال ـتــي تـ ّ
ـروج ـهــا ش ــرك ــات تـعــود
ّ
ّ
األجنبية «املرتبطة باملؤسسة امللكية».
للعائالت الكبيرة واملجموعات
ّ
ّ
املغربي تدفيعهم ثمن البؤس الذي
استغالليون أراد الشعب
وهــؤالء
سببوه له ،حيث أدى جشعهم غير املحدود إلى رفع كلفة العيش التي
صارت تقارب في بعض أوجهها ،أو تتجاوز ،كلفة العيش في العديد
ّ
األوروبية.
البلدان
من
ّ
ّ
تمثل انتقامًا أو ّ
مجرد صدفة في التوقيت ،فإن اإلدانات القضائية
أكانت
استحثت إجماعًا احتجاجيًا واسعًا ،في املغرب وفي الخارج ( )...لكن
ّ
تصدت للدفاع عن ما ال يمكن الدفاع عنه ،إذ
وحدها مافيات «املخزن»
ّ
بأن ّ
شدة بعض األفعال املرتكبة تستحق حكم اإلعدام .أال يجب
جادلت
إذًا على املتهمني ذرف دمعة امتننان وشكر للمحكمة على رأفتها بهم
(لعدم إصدارها أحكامًا باإلعدام)؟
( )...يبدو املخزن مستمرًا في عدم فهمه هذه املسلمات شديدة البساطة،
ّ
وأنه اختار أن يخطو خطوة أخرى ،إذ يثبت إثم وعار ليلة  26حزيران
ّ
ّ
إلى أي درجة صار منذ زمن بعيد يعاني من توحد حاد يذكرنا بخطاب
ّ
النازية:
وينستون تشرشل الشهير حني كان يحارب االستبداد اآلخر،
«هــذه ليست النهاية ،وليست بداية النهاية ،بل يمكن أن تكون نهاية
البداية!».
*عن ّ
مدونة مغربية ()Le blog de Salah Elayoubi

إخماد حرية التعبير في المملكة *
للمراقب الـخــارجــي ،يـبــدو املـغــرب استثناء فــي منطقة مضطربة منذ
اندالع الثورات العربية عام  .2011ووفق الخطاب الرسمي ،املعتمد من
قبل الصحف املحلية ،وبعض الصحف الدولية ،وقسم كبير من الرأي
العام على وجه الخصوص ،فاوض املغرب منعطف عام  2011بمهارة.
ففيما كانت حركة عشرين فبراير/شباط تهز البالد ،أعلن امللك
محمد الخامس منذ التاسع من آذار /مارس ،2011أي بعد أقل
من ثالثة أسابيع من انطالق أولــى التظاهرات ،عن تغييرات
سياسية عميقة .وفي شهر تموز تم إقرار دستور جديد يمنح
صــاحـيــات تنفيذية أوس ــع لـلـحـكــومــة ،بـعــدمــا واف ــق عليه املـصــوتــون
بنسبة  .%98وفي كانون الثاني أقيمت انتخابات مبكرة ،أوصلت إلى
مراكز املسؤولية حزبًا إسالميًا لم يحكم قبلها قط ،وهو حزب العدالة
والتنمية.
وعلى رغــم هــذه االسـتـجــابــات ،بقيت تظاهرات «عشرين فبراير» تهز
الشارع ملدة سنة تقريبًا ،وفق إيقاع معزز بمناظرات سياسية متقدة،
ُ
حتى في أكثر املناطق نأيًا في البالد .لقد انت ِزعت حرية الكلمة شيئًا
فشيئًا ،وباتت العديد من الحركات االجتماعية ّ
تعبر بحرية منذ ذلك
الحني.
رغم ذلك ،فبعد مرور سبع سنوات،
ي ـ ـب ـ ــدو ال ـ ـق ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى الـ ـن ــاشـ ـط ــن
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي هـ ــذه ال ـحــركــة
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ي ـس ـبــق
ل ـه ــا م ـث ـيــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .فــرؤي ـت ـهــم
لـلـمـحـصـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة ب ـع ـي ــدة كــل
ال ـب ـعــد ع ــن «االس ـت ـث ـن ــاء امل ـغــربــي»
الذي تتحدث عنه السلطات.
*إلهام الرشيدي ـ ـ ORIENTXXI

«فيدرالية اليسار» في نيات «جماعة العدل
واإلحـســان» باعتبارها تنظيمًا مغموسًا
فــي اإلسـ ــام الـسـيــاســي ال ــذي ال يعترف
بالتنظيم الــديـمــوقــراطــي لـلــدولــة ويتخذه
مـطـيــة عـبــر التكتيك الـسـيــاســي املــرحـلــي
لالستيالء على السلطة.
وبينما حقق حزب يساري راديكالي هو
«النهج الديموقراطي» ،الذي ّأسسه بعض
ك ـبــار ق ــادة ال ـي ـســار املــارك ـســي اللينيني
ف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي (حــركــة
إل ــى األم ـ ــام) ،تـقــاربــا مــدهـشــا فــي ال ــرؤى
السياسية مع «جماعة العدل واإلحسان»
منذ نحو عقد من الزمن ،فــإن االختالف
ب ــن «ف ـيــدرال ـيــة ال ـي ـســار» و«ال ـج ـمــاعــة» ال
يني يتسع وتتعمق هوته ،ليظهر ذلك في
موقفيهما مــن امل ـس ـيــرة الـتـضــامـنـيــة مع
معتقلي حراك الريف.
عقب تنظيم املسيرة التضامنية صباح
ٌ
ي ــوم األحـ ــد ،ث ــار ن ـقــاش بــن ق ـيــاديــن في
«فـيــدرالـيــة الـيـســار» وف ــي «جـمــاعــة الـعــدل
واإلحـ ـس ــان» ،بـعــدمــا اعـتـبــر ال ـق ـيــادي في

األخـ ـي ــرة ع ـمــر إح ــرش ــانّ ،أن «ف ـيــدرال ـيــة
ال ـي ـس ــار» ام ـت ـطــت م ـلــف مـعـتـقـلــي ح ــراك
الــريــف وسعت لالستحواذ على املسيرة
«لـغــايــات سياسية بـحـتــة» .لـكـ ّـن قياديني
مــن «فـيــدرالـيــة الـيـســار» ردوا بـحـ ّـدة على
إحـ ــرشـ ــان ،وق ــال ــوا ّإن ف ـ ًـي ن ـب ــرة كــامــه
ومضمونه تعاليًا ووصــايــة على املجتمع
ومـ ـك ــون ــات ــه ،ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ال ـن ــزع ــة
التوسعية للتنظيمات اإلسالمية.
ُ
حــالـيــا ،ت ـعـ ّـد «فـيــدرالـيــة ال ـي ـســار» ملسيرة
تضامنية جــديــدة ي ــوم األح ــد املـقـبــل في
ال ــرب ــاط ،م ــا ي ـن ــذر ب ــاح ـت ــدام ال ـخ ــاف مع
«الـ ـجـ ـم ــاع ــة» وظ ـ ـهـ ــور أس ـ ــس ال ـخ ــاف ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة أكـ ـث ــر إل ــى
العيانّ .
لكن من يراقب املشهد لن يفوته
ّأن مــن تــداعـيــات ونـتــائــج صــراعــات كهذه
مـنــح األسـ ــاس الـسـيــاســي الـ ــازم للنظام
امللكي ليقبض على زمام األمور كلها في
البالد ،وليفرض خياراته فيها على جميع
الفرقاء ،بما في ذلك ما يخص ملف حراك
الريف.
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باكستان ألميركا والسعودية:

ال لغرفة «موك» في أرضنا ضد إيران
األميركيون والسعوديون
من خلفهم يحاولون
نقل «وصفة الموك» من
سوريا إلى إيران ،وإسقاط
الجمهورية اإلسالمية عبر
خلق بؤرة استنزاف يكون
فيها البلوش اإليرانيون
حطب حرب جديدة تنطلق
من إقليم بلوشستان
الباكستاني
وليد شرارة ،محمد بلوط
«املـ ــوك» ،أو غــرف العمليات العسكرية
ع ـب ــر ال ـ ـح ـ ــدود ،الـ ـت ــي مـ ــا ك ـ ــان ل ـل ـحــرب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة أن تـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـ ـ ــن دون ـ ـه ـ ــا،
كـ ــادت تـجــد لـهــا قـبــل أس ـبــوعــن نسخة
بــاك ـس ـتــان ـيــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع إيـ ـ ــران.
«املوك» جمعت في «عمان» و«انطاكيا»،
ف ــي اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدرون ،ض ـب ــاط ــا أم ـيــرك ـيــن
وأردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وس ـ ـعـ ــوديـ ــن وإمـ ــارات ـ ـيـ ــن
وفرنسيني وبريطانيني وأتراكًا ،وأدارت
ً
ال ـحــرب «ال ـفــاش ـلــة» تخطيطًا وتـمــويــا
وتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـح ــا لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـس ــوري ــة
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،م ـ ــن األردن وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ضــد
الجيش السوري.
ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
كان قد وعد بنقل الحرب إلى داخل إيران.
الـثـنــائــي الـسـعــودي ـ ـ األمـيــركــي يخطط
لتسعير الخالفات العرقية في املناطق
ال ـحــدوديــة بــن الـبـلــديــن ،ون ـقــل الـحــرب
إلى الداخل اإليراني عبر غرفة عمليات
تـعـمــل ه ــذه امل ــرة عـلــى تـحــريــك الـبـلــوش
فــي بــاكـسـتــان ،وتــوظـيــف مجموعاتهم
امل ـت ـمــركــزة ف ــي الـقـســم الـبــاكـسـتــانــي من
اإلق ـل ـي ــم ب ــرف ــع وت ـي ــرة ع ـم ـل ـيــات حــربـهــا
االن ـف ـصــال ـيــة ف ــي ال ـج ــزء اإلي ــران ــي مـنــه،
ّ
وزج الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة فــي حــرب
استنزاف طويلة تعزز حركة االحتجاج
الداخلية.
املعلومات تؤكد أن الحكومة االنتقالية
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة رفـ ـض ــت ط ـل ـب ــا ت ـقــدمــت
ب ـ ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
إلن ـشــاء غــرفــة عمليات فــي بلوشستان
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة ،يـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا فــريــق
العمل اإلســرائـيـلــي ـ ـ األمـيــركــي املشترك
لــزعــزعــة ال ـن ـظــام ف ــي إيـ ـ ــران ،وت ـقــودهــا،
كـ ـم ــا الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،املـ ـخ ــاب ــرات
األم ـي ــرك ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا تـخـطــط
وت ـم ـ ّـول عـمـلـيــات عـسـكــريــة انـطــاقــا من
األراض ــي الباكستانية باالعتماد على
مـجـمــوعــات مـسـلـحــة ك ــ«ج ـيــش ال ـعــدل»
البلوشي ضــد إي ــران .تـقــول املعلومات،
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» ،إنـهــا
لـيـســت امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تــرفــض فيها
بــاكـسـتــان طـلـبــات س ـعــوديــة وأمـيــركـيــة
السـتـخــدام بلوشستان كـقــاعــدة خلفية
تقودها املخابرات ،وتشن منها عمليات
تستهدف «الحرس الثوري» وتستنزف
إيــران ،بل إن إســام آبــاد رفضت طلبات
مماثلة في السنوات العشر األخيرة.
وألن إق ـ ـ ـن ـ ـ ــاع الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــن ل ـن ـق ــل
ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـس ــوري ــة إل ـي ـه ــم قـ ــد س ـقــط،
ينزع السعوديون إلى إحياء تجربتهم
املـشـتــركــة م ــع امل ـخ ــاب ــرات الـبــاكـسـتــانـيــة
في «الجهاد األفغاني» ضد السوفيات.
وي ـ ـحـ ــاولـ ــون ع ـب ـث ــا م ـن ــذ أعـ ـ ـ ــوام إق ـن ــاع
الباكستانيني بتكرار «تجربة الجهاد
األفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي» انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ـ ــن أرض ـ ـ ـهـ ـ ــم،
أي ـ ـ ــام اس ـت ـن ــزف ــت ال ـج ـي ــش األح ـ ـمـ ــر فــي
افغانستان ،في الثمانينيات ،وأسهمت
هـ ــزي ـ ـم ـ ـتـ ــه ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ـ ــإسـ ـ ـق ـ ــاط االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

الحكومة الباكستانية رفضت طلبًا إلنشاء غرفة عمليات في بلوشستان (أ ف ب)
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي .ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـس ـع ــودي ــن
يـ ـح ــاول ــون اسـ ـتـ ـخ ــدام «الـ ـبـ ـل ــوش» ضــد
إي ــران أســوة بما فعلوه مــع «البشتون»
إبــان «الجهاد األفغاني» عندما نشروا
ومـ ّـولــوا املـئــات مــن امل ــدارس الدينية في
ّ
وحولوها
إقليم «القبائل» البشتونية،
إلى مراكز تجنيد ضد الجيش األحمر.
تضيف املعلومات أن السعوديني زادوا
الـ ـع ــام امل ــاض ــي دع ـم ـهــم امل ــال ــي لـشـبـكــة
املــدارس واملعاهد الدينية «الوهابية»
ال ـت ــي تـنـتـشــر ف ــي ب ـلــوش ـس ـتــان ،وال ـتــي
ت ـس ـت ـخــدم ك ـق ــواع ــد خـلـفـيــة لـلـمـقــاتـلــن
املعادين إليران .وتنعكس هذه الوجهة
في توصيات «املركز الدولي للدراسات
اإلي ــرانـ ـي ــة» ،الـ ــذي ي ـمـ ّـولــه اب ــن سـلـمــان.
ففي دراسة العام املاضي ،دعا الباحث
وامل ـحــامــي وال ـنــاشــط الـبـلــوشــي محمد
حـ ـس ــن حـ ـس ــن بـ ـ ـ ــور ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ــى
إقـنــاع باكستان بتخفيف معارضتها
للدعم العسكري الذي تقدمه السعودية
إل ــى ال ـب ـلــوش ف ــي إي ـ ــران« :س ـي ـكــون من
امل ـس ـت ـح ـي ــل ل ـل ـح ـك ــوم ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة أن
ت ــواج ــه تـحــديــا صـعـبــا م ــن ه ــذا ال ـنــوع،
ل ـح ـمــايــة م ـس ــاح ــات وم ـس ــاف ــات هــائـلــة
مـ ــن أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وأن ت ـ ـنـ ــازل م ـع ــارض ــة
بـلــوشـيــة واس ـعــة االن ـت ـشــار ،خصوصًا
إذا ما حصلت على دعــم خصوم إيــران

اإلقليميني والقوى الدولية».
السعودية والواليات املتحدة تكتشفان
بــذلــك الــرفــض باكستان أخ ــرى تختلف
عن تلك التي قادها الجنرال ضياء الحق
إلى الحلف املقدس األميركي ـ السعودي
ضد السوفيات في الثمانينيات ،عندما
وص ـل ــت ج ـحــافــل ال ـج ـيــش األح ـم ــر عبر
أفغانستان إلى تخوم «أرض األطهار».
يرى بعض املحللني أن كتلة من  ٢٠إلى
 ٣٠مليون شيعي ،مــن بــن  ١٨٠مليون
باكستاني ،قد تشكل عامل ضغط على
ال ـق ــرار ف ــي إس ــام آب ــاد ملـصـلـحــة إي ــران،
لـكــن ذل ــك التحليل يـتـجــاهــل الـتـحــوالت
االستراتيجية العميقة التي طرأت على
امل ــوق ــع الـبــاكـسـتــانــي وت ـحــال ـفــاتــه الـتــي
باتت تتجه نحو الصني وروسيا.
فمنذ سـقــوط االت ـحــاد السوفياتي قبل
سبعة وعشرين عامًا جرت مياه كثيرة
ت ـح ــت ج ـس ــر الـ ـع ــاق ــات ب ــن بــاك ـس ـتــان
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إذ ت ـض ــاءل ال ــدور
الوظيفي الذي نهض به الباكستانيون
في خدمة الحلف املقدس ضد الشيوعية
واالتحاد السوفياتي .وصرفت الواليات
املتحدة تلك األعــوام لتغيير تحالفاتها
ً
أيـضــا فــي آسـيــا ،فـعــززت أوال عالقاتها
مــع الهند ،الـعــدو التقليدي لباكستان،
ان ـس ـجــامــا م ــع أول ــوي ــات ـه ــا ف ــي اح ـت ــواء
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الـصــن ،فيما كــانــت إس ــام آب ــاد تقترب
أكثر من الصني التي كانت على الــدوام
ح ـل ـي ـفــا م ـه ـمــا خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة،
لتتوسع فــي بـنــاء شــراكــة استراتيجية
معها باملعنى الحرفي للكلمة .بكالم آخر:
فقدت باكستان أهميتها االستراتيجية
للواليات املتحدة بالتوازي مع تعاظمها
بالنسبة إلى الصني.
ت ـش ـكــل بــاك ـس ـتــان ع ـق ــدة إسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـص ــن فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ط ــري ــق ال ـح ــري ــر
«حــزام واحــد طريق واحــد» .وليس أدل
على ذلــك مــن تدفق  ٤.٥مليارات دوالر
من الصني الستصالح البنى التحتية

ح ــول م ــرف ــأ غ ـ ــوادر ال ـبــاك ـس ـتــانــي على
ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب .ك ــذل ــك اسـ ـت ــأج ــرت بـكــن
«غــوادر» ملــدة أربعني عامًا ،وهــي تعيد
بناء ه وربطه بشبكة من أنابيب الغاز
وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،وآالف ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات مــن
سـكــك الـحــديــد وال ـط ــرق الـســريـعــة التي
تــربــط غ ــرب الـصــن وتـجــارتـهــا بــاملــرفــأ
ال ـبــاك ـس ـتــانــي وع ـل ــى مـ ـش ــارف مـضـيــق
هرمز االستراتيجي.
وإذا ك ــان ــت ال ـص ــن ش ــري ـك ــا ق ــدي ـم ــا لــم
ي ـش ـك ــل ت ـع ـم ـيــق الـ ـع ــاق ــة وتــوس ـي ـع ـهــا
م ـع ـه ــا مـ ـف ــاج ــأة س ـي ــاس ـي ــة ألحـ ـ ــد ،ف ــإن
املـ ـف ــاج ــأة ت ـك ـمــن ف ــي االن ـ ـقـ ــاب ال ـج ـيــو
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـط ـ ـبـ ــق كـ ـ ــأعـ ـ ــدل
وصـ ـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـضــي
الـبــاكـسـتــانـيــون قــدمــا فــي تـعــزيــزهــا مع
ال ـ ــروس ،أعـ ــداء األمـ ــس .انـتـظــر تطبيع
الـعــاقــات بــن ال ــروس والباكستانيني
زيـ ـ ـ ــارة م ـي ـخ ــائ ـي ــل ف ـ ــرادك ـ ــوف (رئ ـي ــس
الــوزراء الروسي) عام  ٢٠٠٧إلى إسالم
آب ــاد .لـكــن الـقـفــزة الفعلية الـتــي جعلت
الباكستانيني يتقدمون نحو ما يشبه
ال ـش ــراك ــة م ــع ال ـ ــروس كــانــت ف ــي .٢٠١١
ففي ذلــك الـعــام ،بــدأت عــاقــات البلدين
رح ـلــة واحـ ــدة نـحــو ع ــاق ــات بـ ــاردة مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وب ـعــد ذل ــك بـثــاثــة
أع ـ ــوام ،أح ــدث سـيــرغــي شــويـغــو سبقًا
في إسالم آباد كأول وزير دفاع روسي
يـفــد إلـيـهــا مـنــذ خمسة وأرب ـعــن عــامــا،
وتوقيعه فيها معاهدة تعاون دفاعي
مشترك غير مسبوقة ،هي األخــرى ،في
تاريخ العالقات الروسية الباكستانية.
اش ـت ــرت بــاكـسـتــان أرب ــع ط ـ ّـواف ــات «مــي
 ٣٥ام» ،وأعلنت نيتها شــراء  ٢٠طوافة
مماثلة في السنوات املقبلة .كما بدأت
م ـفــاوضــات ل ـشــراء مـقــاتــات «س ــو »٣٥
و«سو  »٣٧ودبابات «ت .»٩٠
اقتصاديًا ،بدأ التعاون في مجال الطاقة
بمنح الروس صفقة بقيمة ملياري دوالر
لبناء خط من أنابيب الغاز بني كراتشي
والهور ،بطول  ١١٠٠كيلومتر .ويرتبط
صـعــود الــروابــط الطاقية والتسليحية
بـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون بينهما فــي مواجهة
ما يرونه الدور املزعزع لالستقرار الذي
ت ـل ـع ـبــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي ج ـنــوب
ووســط آسيا نتيجة الـحــرب األميركية
املستمرة في أفغانستان .وباتت روسيا
وباكستان تريان معًا أن «طالبان» ،التي
تقاتلها الواليات املتحدة منذ  ١٧عامًا،
شريك رئيسي في أي تسوية سياسية
مقبلة فــي أفـغــانـسـتــان .وي ـقــدم الـبـلــدان
دعمًا عسكريًا وسياسيًا إلى «طالبان»،
ملساعدتها في ّ
صد انتشار «داعش» في
«خ ــراس ــان» بـعــد انـكـفــائـهــا ف ــي ســوريــا
والعراق إلى أفغانستان تدريجيًا.
ال ـ ـ ــروس ي ــراكـ ـم ــون األوراق ب ــن الـهـنــد
وبـ ـ ــاك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،إذ حـ ـ ـفـ ـ ـظ ـ ــوا ع ـ ــاق ـ ــات
«س ــوف ـي ــات ـي ــة» ق ــدي ـم ــة م ــع ال ـه ـن ــد ،رغ ــم
التقارب األميركي ـ الهندي .وقد وقعت
ن ـي ــودل ـه ــي ص ـف ـق ــات ل ـ ـشـ ــراء م ـف ــاع ــات
نـ ــوويـ ــة ب ـق ـي ـمــة أرب ـ ـعـ ــن م ـل ـي ــار دوالر،
وتصنيع طوافة «كامونوف» الروسية
بـقـيـمــة  ٣م ـل ـي ــارات دوالر ،ف ـي ـمــا ب ــدأت
روس ـي ــا م ـف ــاوض ــات م ــع ال ـه ـنــد لبيعها
أربــع منظومات «اس  .»٤٠٠مــرة أخــرى،
الـ ــروس ان ـتــزعــوا عــاقــات م ـتــوازنــة بني
الهند وباكستان وورقة الوسيط بينهما
فــي أي أزم ــة مقبلة .بـكــام آخ ــر :روسيا
والصني وباكستان والهند معنية كلها
بإنجاح البناء األوراســي ،وإزالــة عوامل
غياب االستقرار التي تنشرها السياسة
األميركية فــي املنطقة ،وهــي كلها ترى
فــي إيـ ــران شــريـكــا ل ـهــا ،مــا ي ـقــدم جــوابــا
إضــافـيــا عــن االمـتـنــاع الـبــاكـسـتــانــي ،بل
الرفض ،الستضافة «املــوك» األميركي ـ
السعودي في هجرته من سوريا إليها،
وأن تتحول إلــى قــاعــدة خلفية للحرب
على طهران.

خطط تركية ــ إيرانية جديدة لاللتفاف
على العقوبات األميركية؟
ّ
مرت سنوات من االلتفاف
اإليراني ـ التركي على
عقوبات الواليات
المتحدة ،رغم التشديدات
والمالحقات التي تجريها
األخيرة ،لكن هذا كله
يصطدم اآلن بمعادلة
صعبة ،يسعى خاللها رجب
طيب إردوغان إلى تحسين
العالقة مع واشنطن،
لكنه ال يستطيع الفكاك
من التبادل التجاري المهم
والواسع مع طهران
إسطنبول ــ ماجد طه
ال يـ ــزال االق ـت ـص ــاد ال ـتــركــي يـتـعــرض
لـ ـ ـه ـ ــزة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ت ـ ـ ـ ـ ــزداد مـ ـ ــع انـ ـهـ ـي ــار
أس ـعــار ُ الـلـيــرة الـتــركـيــة الـتــي خسرت
نـحــو خ ـمــس قيمتها مـقــابــل ال ــدوالر
األميركي منذ بداية هــذا العام ،فيما
سـتـعـمــل ال ــزي ــادة ف ــي أس ـع ــار الـنـفــط
على رفع العبء املالي على االقتصاد
التركي في ظل ترديه ،وهو ما يدفع ـ
وفق أوساط سياسية في أنقرة ـ إلى
سعي مشترك مع إيــران إليجاد سبل
جديدة ملواصلة التداول والتبادل في
ظــل العقوبات املستمرة ،بما أن هذا
التعاون يخدم كال الطرفني .وطهران
هي األخرى نالت حصتها من الضغط

االق ـت ـص ــادي ،وق ــد يـتــاقــى انـخـفــاض
الـلـيــرة الـتــركـيــة مــع ال ــري ــال اإلي ــران ــي،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ه ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض ت ـسـ ّـبــب
ف ــي اح ـت ـجــاجــات داخـ ــل الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية.
ورغ ــم اسـتـمــرار الـضـغــوط األميركية
ب ـش ــأن ال ـع ــاق ــة بـ ــإيـ ــران ،إلـ ــى جــانــب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات امل ـ ـت ـ ـع ـ ــددة بـ ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ال ت ـظ ـه ــر أي
عـ ـ ــامـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
بـ ــن أن ـ ـقـ ــرة وط ـ ـه ـ ــران ،إذ ب ـ ــدأ وزيـ ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي ،مــولــود جــاويــش
أوغ ـ ـلـ ــو ،ح ــدي ـث ــه ف ــي ل ـق ــائ ــه امل ـف ـتــوح
مــع مـحــرري وكــالــة «األن ــاض ــول» يوم
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،بــالـقــول إن «أن ـقــرة
ال تــرى العقوبات األميركية األخيرة
على إي ــران ق ــرارًا صــائـبــا ...مـحــاوالت
عــزل إي ــران عــن املنطقة قــد تــؤدي إلى
أضرار كبيرة» ،كما سبق له أن قال إن
املطالب األميركية بوقف تداول النفط
مع إيران «سوف تتجاهلها أنقرة».
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ك ـ ـ ــان ق ـ ــد أك ـ ـ ـ ــده وزي ـ ــر
االقتصاد نهاد زيبكجي ،في مؤتمر
سابق نهاية الشهر املــاضــي ،حينما
قـ ــال إن ق ـ ـ ــرارات ات ـخــذت ـهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بـشــأن هــذه القضية «ليست
م ـل ــزم ــة ل ـ ـنـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ت ــركـ ـي ــا لــن
ّ
تلتزم إل بقرار لألمم املتحدة في هذا
االتجاه» .وآنــذاك ،كانت إدارة دونالد
تـ ــرامـ ــب قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا س ـت ـفــرض
عقوبات على جميع مستوردي النفط
اإلي ــران ــي بـحـلــول ال ــراب ــع م ــن تشرين
الثاني املقبل.
واملشكلة فــي هــذا اإلط ــار أن إي ــران ال
تزال ـ حتى هذه اللحظة ـ أكبر مصدر
لـ ــواردات النفط الـخــام إلــى تــركـيــا ،إذ
تشكل هذه الصادرات نحو نصف ما

نصف واردات
النفط الخام منذ
بداية العام إلى تركيا
جاءت من إيران

اسـ ـت ــوردت ــه أنـ ـق ــرة م ــن خ ـ ــارج ال ـبــاد
وفقًا
فــي الــربــع األول مــن ه ــذا ال ـعــامّ ،
ألرقام رسمية .وكانت تركيا قد التفت
ع ـلــى ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة ض ــد إيـ ــران
فــي املــاضــي ،لذلك تــواجــه معامالتها
املصرفية والتجارية تمحيصًا أكثر
من السابق ،منذ كشفت وزارة الخزانة
األميركية عن «خطة تركية ـ إيرانية
شاملة لـخــرق الـعـقــوبــات» نتج عنها
اعتقال تاجر الذهب اإليراني التركي
رض ــا ضـ ــراب الـ ــذي ت ـح ـ ّـول م ــن متهم
إل ــى شــاهــد ّادع ـ ــاء ض ــد نــائــب رئـيــس
بنك «خلق» التركي الحكومي ،محمد
هــاكــان أتـيــا ،وذلــك بعد توصله إلى
ص ـف ـقــة م ــع امل ــدع ــي الـ ـع ــام األم ـيــركــي
يـ ـخـ ـف ــف األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـت ـه ــم
املوجهة إليه.
والـعـمـلـيــة ال ـتــي ك ــان يــديــرهــا ضــراب
ع ـبــر «خـ ـل ــق» ،ب ـم ـســاعــدة م ـســؤولــن
أت ـ ـ ــراك ،ك ــان ــت ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ـصــول
ع ـلــى األمـ ـ ــوال ال ـنــات ـجــة ع ــن مـبـيـعــات
النفط وال ـغــاز اإليــران ـيــن ،عبر شــراء
كـمـيــات هــائـلــة م ــن ال ــذه ــب وشحنها
إل ــى الـجـمـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة ،مقابل

شـحــن كـمـيــات كـبـيــرة م ــن ال ـ ــدوالرات
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ت ــم اسـت ـثـمــارهــا في
شـ ــركـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات إي ــرانـ ـي ــة إل ــى
تــرك ـيــا .واآلن تـنـتـظــر أن ـق ــرة مـفــاجــأة
«ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ح ـ ــول حـجــم
ال ـغــرامــة ال ـتــي مــن املــرجــح أن تفرض
ع ـل ــى «خـ ـل ــق» ال ـت ــاب ــع لـ ـل ــدول ــة ،وم ــن
املرجح أن تقدر بمليارات الــدوالرات.
ل ــذل ــك ،س ـي ـحــدد حـجـمـهــا ال ـتــأث ـيــرات
ف ــي ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي الـ ـت ــرك ــي ،فــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـك ــاف ــح ف ـي ــه ال ـش ــرك ــات
املحلية الكبيرة من أجل سداد قروض
الشركات األجنبية.
ومن املفارقات أن الخالف الذي يلوح
في األفــق حــول العقوبات يتزامن مع
جهد ّ
منسق من إدارة دونالد ترامب
إلصـ ــاح ال ـع ــاق ــات م ــع تــرك ـيــا ،الـتــي

ُي ـن ـظــر إلـ ــى دع ـم ـهــا ع ـلــى أنـ ــه حــاســم
فــي سياستها الـخــاصــة فــي مواجهة
إيران .فالرئيس رجب طيب إردوغان،
ال ـ ــذي أع ـي ــد ان ـت ـخــابــه ل ــوالي ــة أخ ــرى
م ــدتـ ـه ــا خـ ـم ــس سـ ـ ـّن ـ ــوات ب ـس ـل ـط ــات
موسعة (كان قد تلقى تهنئة سريعة
من نظيره اإليــرانــي حسن روحاني)،
ح ــري ــص ج ـ ـدًا ع ـلــى إعـ ـ ــادة ال ـعــاقــات
مــع واش ـن ـطــن ،لـكــن ب ـشــروط محسنة
ع ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،تـ ـشـ ـم ــل «وق ـ ـ ـ ــف الـ ـش ــراك ــة
املـسـتـمــرة لـلـبـنـتــاغــون م ــع املسلحني
األك ــراد السوريني فــي شمال سوريا،
وم ـمــارســة املــزيــد مــن الـضـغــوط على
رج ــل ال ــدي ــن ال ـتــركــي فـتــح ال ـلــه غــولــن
كان الرئيس
ُ
ال ـ ــذي ي ـق ـيــم ف ــي بـنـسـلـفــانـيــا وي ـت ـهــم اإليراني من أول
ب ـصــورة أســاسـيــة بــالـتــدبـيــر إلطــاحــة المهنئين بفوز
نظيره التركي
إردوغان في تموز .2016
في االنتخابات
(من الويب)

واليتي في موسكو :رسالة «نووية» من خامنئي إلى بوتين
في ظل تصاعد الحرب
االقتصادية ضدها ،تعمل
إيران على التواصل مع أكبر
قدر ممكن من األصدقاء،
عبر إرسال رسائل دبلوماسية
إلى جملة من العواصم .أبرز
هذه الرسائل سيحملها مستشار
المرشد اإليراني إلى الرئيس
الروسي في توقيت سياسي
حساس ،تتصدره مواجهة
الضغوط األميركية على
الجمهورية اإلسالمية ما بعد
االنسحاب من االتفاق النووي
يصل مستشار املرشد اإليراني للشؤون
الــدول ـيــة ،عـلــي أك ـبــر والي ـت ــي ،ال ـي ــوم ،إلــى
العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس
الـ ــروسـ ــي ،فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .ف ــي جعبة
واليـتــي رســالــة مــن السيد علي خامنئي
إلى بوتني ،سيتسلمها األخير في توقيت
ب ــال ــغ ال ـ ـ ــدالالت ف ــي أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه .في
العادة ،ينظر املراقبون إلى التواصل بني
الــزعـيـمــن اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ،خامنئي
وب ــوت ــن ،ك ـح ــدث ن ـ ــادر ،ي ــراف ــق مـحـطــات
مـفـصـلـيــة ،ويـحـمــل أب ـع ــادًا اسـتــراتـيـجـيــة
تؤثر بشكل مباشر على مستوى العالقة
الثنائية بني طهران وموسكو ،اآلخذة في
َ
تصاعد منذ
الـتـقــارب بــاضـطــراد .تـقــارب

م ـشــاركــة ال ـطــرفــن فــي ال ـحــرب ال ـســوريــة،
وبلغ ذروتــه في زيــارة بوتني إلى طهران
ول ـق ــائ ــه امل ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي ،ل ـي ـن ـجــم عـنــه
تـ ــواصـ ــل ش ـب ــه ي ــوم ــي ع ـل ــى امل ـس ـتــويــن
الـعـسـكــري والـسـيــاســي ،مــا دف ــع البعض
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـب ـلــديــن
ت ـجــاوزت الـتـقــارب والـتـقــاطــع فــي ملفات
إلى «تحالف» وثيق.
مــا يــؤكــد أهـمـيــة الــرســالــة أنـهــا تــأتــي في
ظل التواصل غير املنقطع بني الجانبني،
إضــافــة إلــى التوقيت السياسي الــراهــن،
حـيــث تـسـبــق قـمــة «ال ـن ــات ــو» وك ــذل ــك قمة
هلسنكي املرتقبة بني الرئيسني الروسي
واألم ـي ــرك ــي االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـطــورات املـلــف ال ـنــووي اإلي ــران ــي وحــرب
العقوبات التي تخوضها واشنطن ضد
االقتصاد والنفط اإليرانيني.
تحتاج القيادة اإليرانية في هذا التوقيت
إلــى تنسيق أكـبــر مــع ال ــروس ،خصوصًا
في ملفات مواجهة العقوبات األميركية
عـلــى اق ـت ـصــاد ط ـه ــران ومـ ـح ــاوالت حظر
بيع نفطها .كذلك ،فإن موسكو تنتظر من
طهران مساعدتها في األوراق التفاوضية
ُ
الـ ـت ــي س ــتـ ـط ــرح ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة فـ ــي قـمــة
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ودون ــال ــد ت ــرام ــب ،في
جملة مـلـفــات مــن بينها املـلــف ال ـســوري.
الخارجية اإليرانية ،وفي معرض إعالنها
ع ــن زيـ ــارة والي ـت ــي إل ــى مــوس ـكــو ،اكتفت
باإلشارة إلى أن مناسبة الرسالة «الخطأ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي» ال ـ ــذي ارت ـك ـب ــه الــرئ ـيــس
األميركي بالخروج من االتفاق النووي.
ول ــم يــوضــح امل ـت ـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإلي ــران ـي ــة ،ب ـه ــرام قــاس ـمــي ،م ــا إذا كــانــت
زي ــارة واليـتــي تشتمل على رســائــل تريد
طـهــران مــن الرئيس الــروســي أن يحملها

إل ــى تــرامــب فــي قـمــة هلسنكي ،أو مــا إذا
تضمنت رســالــة خــامـنـئــي إط ــاع بوتني
على خطوة تريد طهران أن تقدم عليها
فــي إط ــار ال ــرد على التصعيد األمـيــركــي،
كــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق ،وه ــو الـخـيــار
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـس ـح ـب ــه إي ـ ـ ـ ــران عـ ــن الـ ـط ــاول ــة
بـعــد .األسئلة تنسحب أيـضــا على امللف

الـ ـس ــوري وم ـعــركــة ال ـج ـنــوب بــالـتـحــديــد،
ومــآالت امللف بعد تطورات درعــا .وأشار
قاسمي إلــى أن بــاده قــررت «إرســال عدد
مــن املبعوثني الخاصني الــذيــن يحملون
رس ــائ ــل م ــن كـ ـب ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ...ل ـســائــر
الـ ـبـ ـل ــدان» .وفـ ــي اإلطـ ـ ــار ع ـي ـنــه ،سينتقل
واليـتــي إلــى الـصــن بعد زي ــارة موسكو،

 ...ورسالة من روحاني
إلى مهاتير محمد
نقلت مبعوثة الرئيس اإليراني الخاصة إلى ماليزيا ،معصومة ابتكار ،عن رئيس
الوزراء املاليزي ،مهاتير محمد ،تضامن بالده مع إيران ،وحرصها على استمرار
التعاون بــن طـهــران وكــواالالمـبــور .وكــانــت مبعوثة الرئيس اإليــرانــي قــد التقت،
أمــس ،رئيس الــوزراء املاليزي الجديد في بوتراجايا (العاصمة اإلداريــة الجديدة
ملاليزيا) ،حيث سلمته رسالة من الرئيس روحاني «حول االتفاق النووي وبحث
سبل تعزيز العالقات الثنائية في مختلف املجاالت» ،وتضمنت تهنئة بفوزه في
االنتخابات ،ودعوة إلى زيارة إيران.
والتقت ابتكار وزير الخارجية املاليزي ،سيف الدين عبد الله ،ومسؤولني آخرين،
مشيرة إلى أنها بحثت معهم وجهة نظر بالدها «بشأن االتفاق النووي ،وتوقعات
إیــران من املجتمع الدولي والبلدان املختلفة والشركاء التجارینی واالقتصادینی
إلی ــران» .وأش ــارت إلــى أنها ستقوم بــزيــارة مماثلة إلندونيسيا ،حيث ستسلم
رسالة خطية من روحاني إلى الرئيس اإلندونيسي ،جوكو فيدودو.
الجدير ذكره أن زيارة الوفد اإليراني ملاليزيا هي األولى منذ انتخاب مهاتير محمد،
وبعد إعالن حكومته انسحابها من التحالف السعودي  -اإلماراتي ضد اليمن.
(األخبار)

حيث سيسلم بوتني رسالة من الرئيس
حسن روحاني واملرشد خامنئي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
أك ـ ــد ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،إس ـحــق
جـ ـه ــانـ ـغـ ـي ــري ،أن الـ ـتـ ـه ــدي ــد األمـ ـي ــرك ــي
بتصفير ص ــادرات إي ــران النفطية «كــام
ُ
طمئنًا إلى أن الحكومة وضعت
عبثي» ،م ِ
«بـ ـ ــرامـ ـ ــج مـ ـن ــاسـ ـب ــة ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـظـ ــروف
ُ
املستقبلية ،وتجري مفاوضات للحفاظ
على صادرات النفط» .وأشار جهانغيري
إل ــى أن ط ـه ــران «ح ـ ــددت اسـتــراتـيـجـيــات
خاصة وفتحت قنوات اتصال مع روسيا
والـصــن لضمان عملية نقل األم ــوال في
ال ـبــاد» ،فــي ظــل مــا وصـفـهــا بــ«الـظــروف
الجديدة والعصيبة» التي تعيشها إيران
ب ـس ـبــب «الـ ـح ــرب االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» ،مـنــوهــا
إلى أن صــادرات إيران غير النفطية تبلغ
 50م ـل ـيــار دوالر .وشـ ــدد ع ـلــى أن ب ــاده
ستواجه هــذه الـحــرب «بكل مــا نملك من
قوة» ،وعبر توجه مضاد لتوجه واشنطن
ي ـت ـم ـث ــل فـ ــي رفـ ـ ــع الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ـط ـيــة
إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ـم ـكــن .وك ـش ــف عن
محاوالت أميركية لوقف صــادرات إيران
األساسية غير النفطية أيضًا ،كالنحاس
والبتروكيماويات والـصـلــب ،معتبرًا أن
وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ت ـحــولــت إلــى
«غرفة حرب ضد االقتصاد اإليراني».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وفـ ـ ــي تـ ــراجـ ــع واضـ ـ ـ ــح عــن
املوقف السابق لإلدارة األميركية الرافض
الستثناء أي دولة من الحظر على النفط
اإليراني ،أعلن وزير الخارجية األميركي،
مايك بومبيو ،أمس ،أن بالده «ستدرس»
طلبات ستتقدم بها بعض الدول لإلعفاء
من العقوبات.
(األخبار)
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العالم

العالم
تركيا

بريطانيا

حكومة أردوغان:
مجلس إدارة شركة مساهمة
تكفي جولة سريعة
َّ
على أسماء الوزراء المعينين
في حكومة الرئيس رجب
طيب أردوغان الجديدة ،الذين
يرتبط معظمهم بعالقة
شخصية أو اقتصادية معه
أو مع عائلته ،الستقراء
المستقبل الذي يفكر فيه
«السلطان» لجمهوريته
التركية
إسطنبول ــ حسني محلي
ب ـعــد ال ـح ـفــل الـكـبـيــر الـ ــذي أق ـيــم في
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وب ـ ـعـ ــد ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ال ـق ـص ــر
الـجـمـهــوري وس ــط أج ــواء عثمانية
وديـنـيــة ،أعـلــن الــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغ ــان تشكيلته الــوزاريــة األولــى
ب ـع ــد تـ ـح ــول الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى رئ ــاس ــي.
وك ـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــق امل ـش ـت ــرك ألوسـ ــاط
امل ـعــارضــة أن «ه ــذه لـيـســت حكومة
ب ــل م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة مـســاهـمــة
يملكها أردوغ ــان ويـتــرأس هيئتها
الـتـنـفـيــذيــة» .فـقــد ت ــم تـعـيــن بـيــرات
الـبـيــرق ،زوج ابـنــة أردوغـ ــان ،وزي ـرًا
للمالية والـخــزانــة ،ليكون املسؤول
الوحيد واملطلق عن جميع األجهزة
واملــؤس ـســات املــالـيــة واالقـتـصــاديــة،
بما فيها الخزانة واملصرف املركزي،

فيما سيكون إعــداد ميزانية الدولة
م ــن ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ـي ــس م ـبــاشــرة.
كما تم تعيني محمد آرصوي وزيرًا
لـلـسـيــاحــة وال ـث ـقــافــة ،وه ــو صــاحــب
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات وف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادق وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
سـ ـي ــاحـ ـي ــة وك ـ ــازيـ ـ ـن ـ ــو ،ف ـ ــي ال ـش ـط ــر
الشمالي من قبرص .وقالت وسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام إن آرص ـ ـ ـ ـ ــوي م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرب مــن
أردوغ ــان ونجله ب ــال ،وهــو شريك
ومساهم في العديد من الفعاليات
التجارية واألنـشـطــة الـتــي يتبناها
الــرئـيــس .كــذلــك قــام األخ ـيــر بتعيني
ف ـخــر ال ــدي ــن ك ــوب ــا وزي ـ ـ ـرًا لـلـصـحــة،
وهـ ـ ــو صـ ــاحـ ــب شـ ــركـ ــة «م ــديـ ـب ــول»
التي تملك العديد من املستشفيات.
وتقول األوســاط اإلعالمية إن كوبا
مـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـس ـي ــدة األول ـ ـ ــى أم ـي ـنــة
أردوغان ،وهو من أقاربها.
وت ــم تـعـيــن زهـ ــراء سـلـجــوق وزي ــرة
ل ـل ـع ـم ــل وال ـ ـخـ ــدمـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وشؤون العائلة ،وهي كانت رئيسة
ف ــرع أن ـقــرة لجمعية «امل ــرأة والــديــن
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ال ـت ــي ت ـتــرأس ـهــا
اب ـن ــة أردوغـ ـ ـ ــان ،س ـم ـ ّـي ــة ،وتـتـبـنــاهــا
الـسـيــدة األول ــى أمـيـنــة .وت ـ ّـم اختيار
روه ـســار بــاكـجــان وزي ــرة للتجارة،
بعد أن شغلت العديد من املناصب،
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا رئـ ـيـ ـس ــة م ـج ـل ــس رجـ ــال
األعمال التركي ـ السوري ،قبل عام
 ،2011وشغلت العديد من املناصب
في اتحاد الغرف والروابط املهنية،
امل ـق ــرب جـ ـدًا م ــن ال ــرئ ـي ــس .وفــوجــئ
ال ـج ـم ـي ــع ب ـت ـع ـيــن ب ـك ـي ــر بــاكــدم ـيــر
ً
وزيرًا للزراعة ،لكون شقيقه معتقال
بتهمة العالقة مــع رجــل الــديــن فتح
ال ـل ــه غ ــول ــن .وق ـ ـ ـ ّـدم رئ ـي ــس األرك ـ ــان
خلوصي أكار استقالته من منصبه
ليتم تعيينه وزيرًا للدفاع ،إذ ستتبع
له رئاسة األركــان فيما سيكون هو

ماي ال تستقيل
 ...وتحافظ على إستراتيجيتها األوروبية

سيبدأ أردوغان بإصدار قرارات لتحديد صالحياته وصالحيات األجهزة التابعة له (أ ف ب)

تتوقع مصادر لقاء
أردوغان وترامب
واعتراض األخير على
صفقة «إس »400

تابعًا بشكل مباشر ألردوغان ،الذي
مـنـحــه ه ــذا املـن ـصــب بـسـبــب مــوقـفــه
ال ــداع ــم ل ــه خ ــال م ـحــاولــة االن ـقــاب
الفاشلة ،وذهابه بصحبة املتحدث
باسم القصر الرئاسي ابراهيم قالن
ل ــزي ــارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق ع ـبــد الـلــه
غول ،إلقناعه بعدم الترشح ملنصب
الرئاسة باسم أحزاب املعارضة.
وح ــاف ــظ وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة سـلـيـمــان
ص ــوي ـل ــو ،ذراع أردوغ ـ ـ ــان الـطــويـلــة
داخ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
م ـن ـص ـب ــه ،وهـ ـ ــو املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـع ــدائ ــه

ال ـشــديــد ألحـ ــزاب امل ـع ــارض ــة ،وعـلــى
رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري».
وكـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـبـ ــق لـ ـص ــويـ ـل ــو أن هـ ـ ـ ّـدد
وتـ ــوعـ ــد ق ـ ـيـ ــادات ح ـ ــزب «ال ـش ـع ــوب
الــديـمــوقــراطــي» ،وووصـفـهــم بأنهم
إرهابيون لعالقتهم بحزب «العمال
الـكــردسـتــانــي» امل ـح ـظــور .ومـعــروف
ع ـ ــن ص ــويـ ـل ــو أنـ ـ ــه كـ ـ ــان حـ ـت ــى ع ــام
 2016مــن ألــد أع ــداء أردوغ ــان ،حاله
حال زعيم «الحركة القومية» دولت
ب ـه ـش ـت ـل ــي ،ال ـ ـ ــذي ل ـ ــوال دع ـ ــم ح ــزب ــه
ألردوغ ـ ـ ـ ــان ،مل ــا فـ ــاز ف ــي ان ـت ـخــابــات
الرئاسة .كذلك بقي مولود جاويش
أوغ ـ ـلـ ــو وزي ـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخ ــارج ـي ــة ،وع ـب ــد
ال ـح ـم ـي ــد غ ـ ــول وزيـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـع ــدل ،وت ــم
تـعـيــن كـبـيــر مـسـتـشــاري أردوغـ ــان،
مصطفى واران ـ ــك ،وزيـ ـرًا للصناعة
والـتـكـنــولــوجـيــا ،وض ـيــاء سـلـجــوق،
وهو صاحب مجموعة من املــدارس
الـخــاصــة ،وزي ـرًا للتربية والتعليم،
على أن يـكــون املنصب األه ــم لفؤاد
أوقطاي ،الذي أصبح نائبًا لرئيس
الـجـمـهــوريــة ،فهو صــديــق أردوغ ــان
منذ أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول.
ول ــم يــوفــر الــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان وقـتــا
لـلـبــدء بــإصــدار مــراسـيــم تشريعية،
إذ تم تعديل أحــد بنود نظام إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــات ،ف ـل ــم ي ـع ــد ب ــال ـض ــرورة
أن ي ـك ــون رئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة ،امل ـعـ ّـن
م ـ ــن قـ ـب ــل أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ب ـ ــروفـ ـ ـس ـ ــورًا.
ك ـمــا ل ــم ي ـعــد ب ــالـ ـض ــرورة أن يـكــون
ق ـضــاة امل ـحــاكــم اإلداري ـ ــة مــن السلك
القضائي .وتم إلغاء مديرية اإلعالم
ال ـتــي كــانــت تــابـعــة لــرئـيــس الـ ــوزراء
واملختصة بقضايا اإلعالم الداخلي
وال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـنــح
الـبـطــاقــات الـصـحــافـيــة ،وت ــم ربطها
ب ــاس ــم ج ــدي ــد ،بــالــرئ ـيــس أردوغـ ـ ــان
مباشرة ،ليقرر بنفسه ملــن ستمنح

س ـق ــوط ح ـكــومــة ت ـيــريــزا مـ ــاي ،ت ـحـ ّـول
في الساعات األخـيــرة من كونه مجرد
تـكـهـنــات ومـطـلــب م ـعــارض إل ــى واق ــع.
ّ
إل أن م ــاي أب ــدت عــزمـهــا عـلــى الـبـقــاء
في السلطة بعد الضربة التي تلقتها
بــاس ـت ـقــالــة وزيـ ــريـ ــن أس ــاسـ ـي ــن ،هـمــا
وزي ــر ش ــؤون االن ـس ـحــاب مــن االت ـحــاد
األوروبــي (البريكست) ديفيد ديفيس،
ووزي ــر الخارجية بــوريــس جونسون،
بسبب خالف معها حول نهجها املتبع
في «البريكست» ورغبتها في قطيعة
«ن ــاع ـم ــة» م ــع االت ـ ـحـ ــاد ،واع ـت ـبــاره ـمــا
أن ب ــري ـط ــان ـي ــا ت ـس ـي ــر نـ ـح ــو «ن ـص ــف
بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة»
لالتحاد األوروبي.
ف ـ ــور اس ـت ـق ــال ــة دي ـف ـي ــس وج ــون ـس ــون،
ع ـ ّـي ـن ــت مـ ـ ــاي خ ـل ـف ــا ل ـه ـم ــا ع ـل ــى وج ــه
السرعة في محاولة للبقاء على خطها
ّ
ع ـلــى رغ ــم األوضـ ـ ــاع ال ـعــاص ـفــة ،وح ــل
وزي ــر الـصـحــة جـيــريـمــي ه ــان ــت ،ال ــذي
ك ــان مــن ال ــداع ــن لـبـقــاء بــريـطــانـيــا في
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ـك ــان جــون ـســون،
ّ
ف ـي ـم ــا حـ ـ ــل دوم ـي ـن ـي ــك راب وهـ ـ ــو مــن
املشككني في جدوى االتحاد األوروبي

على رغم
التهديدات بحجب
الثقة عن تيريزا
ماي ،إال أنها أكدت
عزمها البقاء في
السلطة ،وذلك بعد
استقالة كل من
ديفيد ديفيس،
جونسون،
وبوريس
ّ
في حدثين شكال
ضربة قوية
لحكومتها أول
من أمس

الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة مـ ـن ــذ اآلن.
وتتوقع أوساط املعارضة ألردوغان
أن يـتـخــذ قـ ــرارات ومــراس ـيــم تـبــاعــا،
ليحدد بها صالحياته وصالحيات
األجهزة التابعة له.
هذا ويشارك أردوغان ،اليوم ،بصفته
الــرئـيــس الـجــديــد لـتــركـيــا الـجــديــدة،
في قمة «حلف شمال األطلسي» في
بــروك ـســل ،حـيــث سيلتقي مــع قــادة
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـشــارك
أي مـ ـنـ ـه ــم ـ ـ ـ ـ ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس
ال ـب ـل ـغ ــاري ـ ـ ـ ف ــي م ــراس ــم تـنـصـيـبــه
ف ــي أن ـق ــرة .وم ــن امل ـتــوقــع ألردوغـ ــان
أن ي ـل ـت ـقــي م ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،على هــامــش القمة،
ويبحث معه امللف السوري ،وبشكل
خاص التنسيق والتعاون املشترك
ف ــي م ـن ـب ــج ،والحـ ـق ــا شـ ــرق الـ ـف ــرات،
وسـ ــط م ـع ـل ــوم ــات ت ـن ـق ـل ـهــا أوسـ ــاط
دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وتـ ـت ــوق ــع أن يـعـبــر
تـ ــرامـ ــب ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح ألردوغـ ـ ـ ــان
عــن اعـتــراضــه على صفقة منظومة
صواريخ «إس  »400الروسية.

ً
«مؤتمر جدة» :السعودية بديال لقطر في أفغانستان؟
تقرير

ِّ
المستشار في الديوان الملكي ،صالح بن حميدُ ،مسلمًا على علماء من أفغانستان أثناء المؤتمر (أ ف ب)

عن طاعة والة األمــر ،الــذي يــؤدي ُإلى
ال ـف ـت ـنــة» .دعـ ــوة ي ـبــدو الف ـتــا تــزامــنـهــا
م ــع ال ــدف ــع األم ـيــركــي نـحــو مـحــادثــات
مباشرة بني حكومة الرئيس األفغاني
أش ــرف غـنــي وحــركــة «طــال ـبــان» ،التي
طــالـبـهــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
مــايــك بــومـبـيــو ،أول م ــن أمـ ــس ،بـ ــ«أال
تـنـتـظــر خ ــروج ـن ــا» .وأب ـ ــدى بــومـبـيــو،
في زيارته األولــى منذ توليه منصبه
لكابول ،استعداد بالده للمشاركة في
مـحــادثــات مــن ه ــذا ال ـنــوع ،مــؤك ـدًا في

رفضت «طالبان»
المشاركة في المؤتمر
وأسفت لرعايته من
«منظمة التعاون»

الــوقــت نفسه أنــه «لــن يـكــون بوسعنا
إدارة م ـح ــادث ــات الـ ـس ــام» ،وأنـ ــه «قــد
ت ـس ـت ــدع ــي الـ ـح ــاج ــة دعـ ـم ــا مـ ــن دول
مجاورة».
وإلــى جانب حضور الطيف األميركي
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر جـ ـ ـ ــدة ،ب ـ ــرز ف ـ ــي ال ـك ـل ـمــة
ال ـت ــي أل ـقــاهــا رئ ـي ــس «م ـج ـلــس عـلـمــاء
أفغانستان» ،قيام الدين كشاف ،خالل
امل ــؤت ـم ــر ،ق ــول ــه لـلـمـجـتـمـعــن(« :إن ـن ــا)
نطالبكم باسم علماء أفغانستان بدور
وساطة ،فالشعب (األفغاني) ينتظر»

(وكــذلــك فــي الكلمة الـتــي ألقاها نائب
ك ـش ــاف ،شـفـيــق ص ـم ـيــم ،دع ــوت ــه املـلــك
السعودي إلى مطالبة قادة «طالبان»
بــال ـج ـلــوس إل ــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات)،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ـ ـ ـ ّـده إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
وساطة سعودية محتملة بني كابول
و«طالبان» .ومن شأن تحقق سيناريو
مــن هــذا الـنــوع إزاح ــة قطر مــن املشهد
األف ـغ ــان ــي ،بـعــدمــا ح ـضــرت فـيــه بـقــوة
لسنوات خلت بلبوس الوساطة ،التي
بلغت ذروتها عام  2014بإطالق سراح
جـ ـن ــدي أم ـي ــرك ــي ك ـ ــان م ـح ـت ـج ـزًا ل ــدى
«طــال ـبــان» مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن خمسة
سجناء مــن الحركة فــي «غوانتنامو»
ونقلهم من كوبا إلى قطر.
ويـطــرح تـقـ ُّـدم الــريــاض املحتمل للعب
دور الوسيط عــامــات استفهام حول
مــوقــف «ط ــال ـب ــان» ،ال ـتــي سـبــق لـهــا أن
رفضت عام  2012الدخول في محادثات
مع حكومة حامد قرضاي (آنــذاك) في
ُ
ـؤثــرة وساطة قطر ،التي
السعودية ،مـ ِ
افتتحت مكتبًا تمثيليًا للحركة لديها
ع ــام  .2013وم ــا يـضــاعــف أهـمـيــة ذلــك
التحدي ،أن «طالبان» رفضت ،أخيرًا،
املشاركة في مؤتمر جــدة ،آسفة لكون
«منظمة التعاون اإلسالمي» هي التي
تتولى رعايته .ورأت الحركة ،في بيان،
أنه كان أحرى باملؤتمرين السعي إلى
«إن ـه ــاء االح ـت ــال ول ـيــس ألج ــل إنـهــاء
ح ــرب م ـشــروعــة ض ــد ال ـق ــوات املحتلة
وحلفائها».
(األخبار)

محل ديفيس.
وفــي ظــل هــذه األوض ــاع املـعـقــدة بــدأت
ماي تواجه خطر تصويت على سحب
ّ
الثقة منها ،إل أن مــوقــع «بوليتيكو»
البريطاني رأى أنه «على رغم الصخب،
فــإن املعادلة الحسابية في البرملان لم
تتبدل ،وعدد أنصار بريكست (متشدد)
غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض
صـيـغــة بــريـكـســت أخ ــرى عـلــى مجلس
العموم» .تحليل «بوليتيكو» ال يعني
أن م ــاي فــي مــأمــن ،إذ يسمح الـقــانــون
ال ـبــري ـطــانــي ب ـت ـحــدي رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ع ـلــى مـنـصـبــه ،إذا وافـ ــق  15ف ــي املـئــة
مــن ن ــواب ال ـحــزب الـحــاكــم فــي مجلس
ال ـع ـمــوم عـلــى ذل ــك .وإذا تـمــت الــدعــوة
لتصويت بعدم الثقة ،فسيتمكن جميع
أعضاء البرملان من حزب املحافظني من
التصويت ملصلحة أو ضد مــاي ،وإذا
فازت ماي في التصويت فإنها ستبقى
فــي املنصب ،وإذا خسرت فهي ملزمة
باالستقالة ،وسيتم منعها من الترشح
في االنتخابات التالية .كما أنه ال يزال
من املحتمل استقالة أعضاء جــدد في
ال ـح ـك ــوم ــة ،وفـ ــق م ــا أك ـ ــده م ـنــاصــرون
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ف ـ ــي ت ــوقـ ـي ــت ال يـ ـخـ ـل ــو م ـ ــن دالالت،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ج ـ ــدة
السعودية فعاليات ما ُس ّمي «املؤتمر
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـع ـل ـم ــاء املـ ـسـ ـلـ ـم ــن ح ــول
الـ ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ف ــي ج ـم ـهــوريــة
أف ـغــان ـس ـتــان» ،ب ـم ـشــاركــة  105عـلـمــاء
م ــن ال ـس ـعــوديــة وأف ـغــان ـس ـتــان ومـصــر
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان واملـ ـ ـغ ـ ــرب ودول أخ ـ ــرى.
وتتمثل أهمية املؤتمر ،الــذي ُيختتم
ال ـيــوم فــي مـكــة بــإعــان بــاســم «إع ــان
مـكــة» ،فــي ِس َمتني رئيستني :أوالهما
أنه يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود
األمـيــركـيــة لعقد م ـشــاورات ســام بني
حركة «طالبان» وكــابــول ،وثانيتهما
أنـ ـ ــه ي ـس ـت ـب ـطــن ح ــديـ ـث ــا عـ ــن وس ــاط ــة
سـعــوديــة فــي خـضـ ّـم تلك الـجـهــود ،قد
ً
تـشـكــل ب ــدي ــا م ــن الــوســاطــة الـقـطــريــة
التي خفت الحديث عنها.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة
التعاون اإلسالمي» ،يوسف العثيمني،
املؤتمر بكلمة قال فيها إن الهدف منه
«دحــض التأويالت الخاطئة لتعاليم
الــديــن اإلس ــام ــي مــن قـبــل الـجـمــاعــات
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـ ــزع ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة عــن
ً
أفعالها» ،آمال أن أن ينجح املؤتمرون
في «تسهيل عملية املصالحة الوطنية
جميع أعمال
في أفغانستان ،وإيقاف
ّ
اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف» .وحـ ـ ـ ــذر وزيـ ــر
ال ـش ــؤون اإلســام ـيــة ال ـس ـع ــودي ،عبد
ال ـل ـط ـيــف آل ال ـش ـي ــخ ،م ــن ج ـه ـت ــه ،مــن
ً
وانتماء» ،داعيًا
«الفرقة فكرًا وشعورًا
إلى «إظهار حكم الشريعة في الخروج
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ّثمة من يرى
أن زعزعة استقرار
الحكومة يعني خروجًا
أوروبيًا بال اتفاق
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أفقيا
 -1مدينة لبنانية – مدينة تركية –  -2إلــه الشمس لــدى املصريني القدماء – ماركة
مفاتيح وغاالت عاملية – ضمير منفصل –  -3الصخر الضخم ّ
املدور – ثابت ومتجذر
في األرض –  -4خنزير ّ
بري – موضع هبوب الريح –  -5طاف الحارس في الليل يحرس
الناس ويكشف عن أهل الريبة واللصوص – ملكة هولندية راحلة تنازلت عن العرش
إلبنتها بياتريكس – ّ -6
صوت الرصاص – من أسماء السيف –  -7من األمراض – من
الحيوانات البحرية تقضي معظم الوقت في املاء لكنها تلد صغارها على اليابسة –
عجز –  -8من أشهر جزر اندونيسيا السياحية الساحرة – نهر أوروبي –  -9يسحق
الحبوب – جزيرة ايطالية –  -10إقليم ايطالي عاصمته مدينة ميالنو

عموديًا

 -1بلدة لبنانية فــي قضاء النبطية – طريق أو درب –  -2مــن آلهة الكنعانيني وإلــه
الخصب والشمس لدى الفينيقيني – نهر في األرجنتني –  -3طعم الحنظل – وضع
قدرًا من النب إلعــداد القهوة –  -4عائلة مارشال فرنسي راحل تولى الحكم في الهند
الصينية ومدغشقر وبسط حماية فرنسا على بالد املغرب – حرف جر –  -5أمر فظيع –
قوم مبعثرة – إحسان –  -6للتعريف – صفة من لها القدرة على توليد املعاني واألفكار
من شعر ورسم وموسيقى –  -7إنسان ُيلقى القبض عليه من قبل عصابة وال ُيطلق
سراحه إال ضمن شروط – خاصتي –  -8مدينة إيرانية – ريح طيبة –  -9يلمس – آلة
موسيقية –  -10موسيقي روسي راحل من أعظم عازفي البيانو في تاريخ املوسيقى

أفقيا

شروط اللعبة

1

 -1ناديا جمال –  -2يهودي – ّ
رمان –  -3نرسيس – طه – ّ -4
األيل – يحفر –  -5رون –
ّ
ّ
ّ
ّ
مدلس – كل –  -7مداد – ثوب –  -8وصية – رص – را –  -9أول – بودلير
نادر –  -6أز –
–  -10صور – بغداد

عموديًا
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حلول الشبكة السابقة

 -1نيكاراغوا –  -2آه – لوز – صوص –  -3دونان – ميلو –  -4يدري – مدة –  -5ايسلندا –
 -6الدروب –  -7مرسيدس – صدغ –  -8أم – حر – ّلد –  -9الطف – كوريا –  -10نهر البارد

حل الشبكة 2912

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وممثلة فرنسية من أصول أرمنية هاجرت الى فرنسا بعمر صغير.
تزوجت عمالق الروك الفرنسي جوني هاليداي .ظهرت في أفالم فرنسية
إعداد
نعوم
مسعود

لــ«بــريـكـســت» مـتـشــدد لصحيفة «ذي
غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة طــال ـبــن عــدم
كـشــف أسـمــائـهــم .يــذكــر أن م ــاي تولت
م ـن ـصــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـعــد مـعــركــة
انتخابية ضارية في عام  ،2016والتي
جاءت بعد استفتاء الـ«بريكست».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـبــاحــث ف ــي «جــامـعــة
س ـ ــوراي» ،ســايـمــون أش ـ ــروود ،إن ــه «ال
ي ـتــوقــع اس ـت ـق ــاالت أخ ـ ـ ــرى» ،مــوضـحــا
أنـ ــه ع ـلــى رغـ ــم أن الـ ـن ــواب املـحــافـظــن
ّ
«ق ــد َيــرغـبــون فــي اإلطــاحــة ب ـمــاي ،فــإن
َ
خ ــل ــفـ ـه ــا سـ ـي ــواج ــه املـ ـش ــاك ــل نـفـسـهــا
وعـلـيــه أن يـتـخــذ خ ـي ــارات صـعـبــة في
ش ـ ــأن ب ــري ـك ـس ــت» .وت ــوق ــع أن يــدعـهــا
املـ ـع ــارض ــون ع ـل ــى رأس الـ ـب ــاد حـتــى
الخروج من االتحاد األوروبــي في آذار
املقبل قبل أن يخلفها شخص آخر في
نيسان بعد «البريكست».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ت ـنــاولــت الـصـحــافــة
البريطانية أمــس ،أحــداث يــوم االثنني
الـفــوضــوي ،إذ كتبت صحيفة «دايلي
مــايــل» املــؤيــدة لـ«بريكست» (متشدد)
أن ـه ــا «ت ـف ـهــم خـيـبــة أن ـص ــار بــريـكـســت
وت ـشــاطــرهــم إي ــاه ــا» ،لـكـنـهــا «تـخـشــى
مــن أخـطــار زعــزعــة اسـتـقــرار الحكومة
ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ــرج ــة ال ـت ــي تمر
بها بريطانيا في وقــت يتحتم عليها
الخروج من االتحاد األوروبي في مهلة
أقل من تسعة أشهر».
ويـ ــأمـ ــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــون ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
واألوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـس ـت ــأن ـف ــون
مـ ـح ــادث ــاتـ ـه ــم األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،فــي
الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ح ـ ــول ش ـ ــروط
االن ـس ـحــاب الـبــريـطــانــي ووض ــع خطة
للعالقات التجارية املقبلة خــال قمة
يعقدها االتحاد األوروبــي في تشرين
األول املـقـبــل .وك ــان املستشار السابق
لرئيسة الــوزراء نيك تيموثي ،قد حذر
ـث إلـ ــى صـحـيـفــة «ذي صــن»
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
م ــن أنـ ــه «مـ ــن خـ ــال زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار

 = 4+2+8+7+11+9أكبر جزر الكناري ■  = 1+3+6عملة عربية ■ = 10+5
للنداء

حل الشبكة الماضية :بشار الجعفري

ال ـح ـكــومــة ،ف ــإن امل ـت ـمــرديــن يــزعــزعــون
استقرار بريكست نفسه» ،محذرًا أيضًا
مــن «خ ــروج مــن دون ات ـف ــاق» .وحــدهــا
صـحـيـفــة «ت ـل ـغ ــراف» امل ـحــاف ـظــة ،حيث
ك ــان جــون ـســون يـعـمــل ســاب ـقــا ،دافـعــت
عن قرار الوزير ،ودعت تيريزا ماي إلى
مراجعة استراتيجيتها.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ك ـتــب ال ـص ـحــافــي مــارتــن
كيتل ،أمس ،مقالة في «ذي غارديان»،
يقول فيها« :أنــا ،ربما ،أكثر استرخاء
مما يجب أن أكون في ما يخص رحيل
ب ــوري ــس جــون ـســون ودي ـف ـيــد ديـفـيــس،
إذ تسببت استقالتهما بأزمة قصيرة
امل ــدى ،لكن غالبية واسـعــة مــن النواب
املحافظني ال تساندهما ،وهما أشبه
ب ـمــا يـطـلــق عـلـيــه الـصـيـنـيــون وص ــف:
نمور من ورق» .وأضاف بعد استقالة
ً
الوزيرين« :أشعر أنني أكثر تفاؤال مما
كـنــت عليه لجهة الــوصــول إل ــى اتـفــاق
مع االتحاد األوروبي حول البريكست.
فــرئـيـســة الـ ـ ــوزراء وغــالـبـيــة كـبـيــرة من
ح ـكــوم ـت ـهــا واع ـ ـ ــون ب ــال ـض ــرر ال ـج ــدي
وب ـع ـي ــد امل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان سـيـحـصــل
للصناعة البريطانية ...في حال غادرنا
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي آذار املـقـبــل من
دون وجود فترة انتقالية».
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

وقع لي وميركل على تعاون بقيمة تصل إلى  20مليار يورو (أ ف ب)

اللقاء األلماني
ينتهي
الصيني
 ...بتقارب ضدّ
«حمائية» ترامب

ْ
الر ْح َٰمن َ
َ
الر ِح ْي ِم
ِب َّس ِم اللهِ َ َّ َ ْ ِ
إنـ ـ ــا للهِ وإن ـ ــا إلــيـ َـهِ
َ
اجـ ُـعونَ ،وال َحـ ْـول َوال
َر
ُ ّ ِ َ َّ
َ
ق ــوة إل ِب ــاللهِ الع ِظيم.
انتقلت الــى رحمته تعالى املغفور
لها االديبة والباحثة
الحاجة أميرة فرحات
ام خلدون
وال ـ ـ ــده ـ ـ ــا :امل ـ ـق ـ ــدس الـ ـشـ ـي ــخ رض ــا
فرحات.
والدتها املرحومة الحاجة جواهر
الفقيه ابنة املـقــدس الحجة الشيخ
يوسف الفقيه الحاريصي.
زوجـهــا :املــراقــب الجمركي الشهيد
سامي فرحات
اشـقــاؤهــا :املـجــاهــد الشيخ محمد،
املقدس الشيخ محمود (مدير عام
املجلس االسالمي الشيعي االعلى)،
املرحوم الدكتور احمد ،الشيخ زيد،
املـ ـهـ ـن ــدس بـ ـش ــار ورج ـ ـ ــل األعـ ـم ــال
املغترب برهان
اوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدون،
البروفسور فــادي  ،ورجــل األعمال
املغترب محمد
ب ـن ــات ـه ــا :س ـم ــر زوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
ك ـمــال ع ـبــاس ،روال زوج ـهــا السيد
ج ــو س ــون ــدرز ،م ــي زوج ـه ــا الـسـيــد
غسان ناصر ،لينا زوجها الدكتور
وسيم املبدر ،هال زوجها املهندس
عبدالله شمس الدين.
وريت في الثرى السبت  7تموز.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي فـ ــي م ـن ــزل ـه ــا فــي
عربصاليم.
واليوم االربـعــاء  11تموز في قاعة
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي قرب مبنى أمن
ال ــدول ــة .م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
السابعة مساء .
تـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم السبت
 14تـمــوز الـســاعــة الخامسة عصرا
في حسينية بلدتها عربصاليم.
اآلسـ ـف ــون :آل ف ــرح ــات  ،آل الـفـقـيــه،
آل ع ـب ــاس ،آل ن ــاص ــر ،آل م ـب ــدر ،آل
شمس الدين .
َ
الف ِات َحة

تتواصل فصول الحرب التجارية التي تفرضها
«حمائية» دونالد ترامب ،بينما يظهر في األفق
تقارب صيني ـ ـ ألماني ،عكسته زيارة رئيس مجلس
الدولة الصيني األخيرة إلى برلين
ح ـم ــاس ــة ك ـب ـي ــرة ب ـ ــدت واض ـح ــة
على املستشارة األملانية أنجيال
مـيــركــل ،بـشــأن تـطــويــر الـعــاقــات
الصينية ـ ـ األملــانـيــة خــال زيــارة
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـص ـي ـن ــي ،لــي
كيكيانغ ،إلى برلني في اليومني
امل ــاض ـي ــن ،ح ـيــث جـ ــرى االت ـف ــاق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــارضـ ــة «الـ ـحـ ـم ــائـ ـي ــة»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـن ـ ــادي ب ـهــا
الرئيس دونالد ترامب.
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان م ـش ـت ــرك ذي لـهـجــة
واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ،صـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أول

وافق الجانبان
على تعميق
التعاون في المسائل
المالية واالقتصاد

م ــن أمـ ـ ــس ،اتـ ـف ــق الـ ـط ــرف ــان عـلــى
«معارضة الحمائية بشكل قاطع
وحماية نظام التجارة الحرة ً
بناء
عـلــى ال ـقــواعــد امل ـت ـعــددة األط ــراف
لتدعيم نمو اقتصادي عاملي قوي
ومستدام ومتوازن» .أيضًا ،وافق
الـجــانـبــان عـلــى تعميق الـتـعــاون
ف ــي امل ـســائــل املــال ـيــة واالق ـت ـصــاد
وت ـع ــزي ــز االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي م ـجــال

سياسات االقتصاد الكلي وبناء
منصات تمويل تتعلق باألسواق
الثنائية واألسواق الثالثة ،وأكدا
ضــرورة تعزيز التعاون الثنائي
في مجاالت االقتصاد والتجارة
واالس ـت ـث ـمــار وال ـح ـفــاظ املـشـتــرك
على التجارة الحرة وسوق دولية
ترتكز على قواعد عادلة ومعترف
بها وتخفيف إج ــراءات الوصول
الــى ال ـســوق .وفيما قــالــت الصني
إن ـه ــا ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـلـمـنــاقـشــة
مع الجانب األملاني لالستكشاف
امل ـش ـت ــرك لـ ـس ــوق ث ــال ـث ــة ،أع ـل ـنــت
أملانيا أنها على استعداد إلطالق
الـ ـعـ ـن ــان مل ـم ـي ــزات ـه ــا ل ـل ـع ـم ــل مــع
الصني في الصناعة.
ّ
وعـ ـ ـق ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاورات ،وقـ ـ ـ ـ ــع لــي
وم ـ ـيـ ــركـ ــل ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
وثـ ــائـ ــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي مـ ـج ــاالت
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ــرع ــاي ــة
الصحية والصناعة الكيميائية
واالتـصــاالت وصناعة السيارات
وال ـق ـي ــادة ال ــذات ـي ــة بـقـيـمــة تصل
إلـ ـ ــى  20مـ ـلـ ـي ــار يـ ـ ـ ــورو (23.51
مليار دوالر) .وشملت االتفاقات
تـخـطـيــط شــركــة «ب ــي إم دبـلـيــو»
للحصول على خــايــا بطاريات
من شركة «أمبيريكس» الصينية
ب ــأربـ ـع ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات يـ ـ ـ ــورو (4.7
مـلـيــارات دوالر) خــال السنوات
القليلة املـقـبـلــة .كــذلــك تــم إعـطــاء
الـضــوء األخـضــر إلقــامــة مشروع
ت ـم ـل ـكــه ب ــال ـك ــام ــل ش ــرك ــة أملــان ـيــة
للكيميائيات ،في الصني.
(األخبار ،رويترز)
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم اع ـ ـمـ ــال
ال ـت ـن ـظ ـي ـفــات ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ـنــة ملـبــانــي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وغ ـ ـ ــرف ال ـت ـح ـك ــم وم ــراك ــز
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 335/تاريخ  ،2018/01/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/8/3
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/7/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1436
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/130
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ح ـس ــن ج ـم ـيــل نـعـمــة
بوكالة املحامية سحر شام
املنفذ عليهم :نازك العكاوي ورفاقها
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
فــي النبطية بـتــاريــخ  2011/1/26رقــم
 2008/135امل ـن ـت ـه ــي ال ـ ــى اعـ ـ ــان ع ــدم
قــابـلـيــة ال ـع ـقــارات  3و 31و/84ح ـب ــوش
للقسمة العينية وطرحها للبيع باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ع ـلــى اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/4/23 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/7/11 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 )1 :سهمًا من
العقار /3حبوش وهو عبارة عن ارض
بعل سليخ غير مبنية يقع فــي منطقة
سكنية مستطيل الشكل يتصل بطريق
ومزفت.
مساحته1643 :م2
التخمني 41.075 :د.أ.
الطرح 41.075 :د.أ.
 2400 )2سهمًا من العقار /31حبوش
ي ـق ــع ف ــي م ـح ـلــة ج ــال ــي ال ـق ـط ـع ــة وه ــو
عبارة عن ارض بعل سليخ غير مبنية
وي ـقــع ف ــي مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن ال ـع ـمــران،
مستطيل الشكل ،على طريق عام معبد
ومزفت.
مساحته 4838 :م2
التخمني 96.760 :د.أ.
الطرح 96.760 :د.أ.
 2400 )2سهمًا مــن العقار /84حـبــوش
وه ــو ع ـبــارة عــن ارض بـعــل سليخ يقع
في منطقة غير سكنية مربع ومنحدر
بشكل شديد يتصل بطريق غير معبدة.
مساحته 10.934 :م2
التخمني 109.340 :د.أ.
الطرح 109.340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2018/10/11الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات املـ ــوصـ ــوفـ ــة اعـ ـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــارات
املطروحة ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
ال ــى املـنـفــذ عـلـيـهــا فــاديــة مـنـيــر الصلح
م ــن ح ـب ــوش وم ـج ـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة،
ً
وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م ،.تنبئك
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا ب ــال ـع ـم ـل ــة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2013/130واملـتـكــونــة
ورفاقك.
نعمةوبينك
بني حسني جميل
ِ
ِ
اعــان صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ النبطية
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي اح ـم ــد م ــزه ــر لـبـيــع
الـ ـعـ ـق ــارات املـ ـحـ ـج ــوزة بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
وهي موضوع حكم محكمة البداية في
النبطية ال ـصــادر بـتــاريــخ 2011/1/26
رق ـ ــم  2008/135امل ـن ـت ـه ــي ال ـ ــى اعـ ــان
عــدم قابلية العقارات رقــم  3و 31و/84
حـ ـب ــوش ل ـل ـق ـس ـمــة ال ـع ـي ـن ـي ــة وط ــرح ـه ــا
للبيع باملزاد العلني على اساس الطرح
وتــوزيــع الثمن وفــق مـنــدرجــات الحكم.
وعليه تم تعيني نهار الخميس الواقع
فــي  2018/10/11الـســاعــة  11.00ظهرًا
موعدًا لبيع العقارات املحجوزة باملزاد
العلني.
ـوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
وعـلـيــه ت ــدع ـ ِ
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ــاء
قانونيني الستالم االعــان تحت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اصوال بانقضاء
 20يومًا تلي النشر.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
يبلغ الى املنفذ عليهم:
 - 1شركة الشرق للمعدات ش.م.م.
 - 2زياد الياس رويهب
 - 3وليد الياس رويهب مجهولي محل
االقامة
ً
عـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ــاحـ ـ ـك ـ ــام املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409اصـ ـ ــول
م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة تـ ـبـ ـلـ ـغـ ـك ــم دائـ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت ب ــأن لــديـهــا فــي املعاملة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم  2017/2507ان ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك انـتــركــونـتـيـنـنـتــال ل ـب ـنــان ش.م.ل.
وناتجًا عن طلب تنفيذ كتاب تعهد عام
واتفاقية قرض مالي وكفاالت وكشفي
حـ ـس ــاب ــن ب ـق ـي ـم ــة /131329.35/د.أ.
و/115000/ل.ل .عدا الفوائد واللواحق،
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املرفقة بــه ،علمًا بــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر هـ ــذا االعـ ـ ـ ــان ،وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنــذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائــرة تنفيذ
بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة االخيرة.
هيثم حيدر أحمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع باملعاملة 2017/1285
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار االرب ـعــاء في
 2018/7/25الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ـح ـم ــود غ ـســان
العشي ماركة هوندا  ACCORDموديل
 2008رق ــم /309029/و الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ع ـ ــودة ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي انـ ــدره
نهرا البالغ  $/13.187.93/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7936/واملطروحة
بسعر  $/5.555/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/246.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
املــدور فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/7/5قــرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـح ــاج
علي نشر خالصة عن االستدعاء املقدم
م ــن ص ـقــر امـ ــن زرق ـ ــط وامل ـس ـج ــل بــرقــم

 2018/1515والـ ــذي يـطـلــب فـيــه شطب
اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى ع ــن ال ـع ـق ــار  1313من
مـنـطـقــة الـ ــزراريـ ــة ال ـع ـقــاريــة واملـسـجـلــة
برقم يومي  2925تاريخ 1972/10/20
طلب تنفيذ مقدم لحضرة رئيس دائرة
اج ـ ــراء ص ـي ــدا م ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ علي
ح ـس ــن م ـ ـ ــروه ضـ ــد احـ ـم ــد ع ـل ــي مـ ــروه
تسجيل حق االستثمار ملصلحة طالب
التنفيذ.
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء 7000
م .كابل جوفي توتر متوسط  24ك.ف.
 3×120مـ ـل ــم 6000 - 2م .ك ــاب ــل NYY
 40× 120مـلــم ،2وذل ــك وفــق املــواصـفــات
الفنية وال ـشــروط االداريـ ــة امل ـحــددة في
دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء خـمـسـمــايــة الــف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن دائــرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
البحصاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  1آب  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1479
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي دانــي رزق وانتوني سام
م ـ ــارون بــالــوكــالــه ع ــن ب ـطــرس جــرجــس
سندات بدل ضائع للعقارات  377و384
و 622و 775و 776ايعال و 90و 91و93
و 112و 164و 166و 171بـنـشـعــي و 2
و 105و 199و 210و 985و 1118و1158
و 1481و 1515و 2005و 2040و2116
و 2266و 6 /2990كفرصغاب و 19و72
و 75و 282و 370و 457و 461و470
و 719و 788و 802و 803و 1444و 1447
و 1448و 1468و 1471و 1472و1445
و 1446و 1477مرح كفرصغاب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب خ ـل ـيــل ان ـط ــان ـي ــوس ان ـطــان ـيــوس
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــه ع ـ ــن اح ـ ـ ــد ورث ـ ــة
م ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس وانـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــوس ي ــوس ــف
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات 113

رشدبني و 1591و 1902و 2078و 1157و
 1450وعن انطونيوس بالعقارات 1572
و 130و 1777و 1489و 1564و1779
و 1552و 1522و 1556و 1774و1778
و 1776و 1227و 1571و 1017و1241
و 1444و 1229و 916طرزا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب انطون يوسف الـخــوري بالوكاله
عن حنه لطوف سند بدل ضائع للعقار
 1802كرمسده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب زي ــاد ف ــوزي الـحــاوي وعبير نــادر
عـ ـك ــر سـ ـن ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ل ـل ـع ـق ــار 636
كفرحزير.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب املـحــامــي محسن يــوســف املـكــاري
بالوكاله عن احد ورثــة وداد الزعتيني
سند بدل ضائع للعقار  566عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب شمسه دياب الجمعه بالوكاله عن
احــد ورثــة انطونيوس السمراني سند
بدل ضائع للعقار  663عرجس.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت دالل الحكيم بــالــوكــالــه عــن احــد
ورث ــة يــوســف زعـيـتــر سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  4248تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب فارس بطرس فارس بالوكاله عن
احد ورثة عزيز قزعور سند بدل ضائع
للعقار  840اجدبرا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامية كارمن النشار بالوكاله

عــن ب ـطــرس ويــوســف ال ـصــامــد سـنــدات
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  562و  20و238
عينطورين.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب مــوســى عـلــي طــه بصفته مفوض
بالتوقيع بعقد االنتقال عن احمد جاهد
سند بدل ضائع للعقار  99بدبهون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب سايد وديع املصري بالوكاله عن
احد ورثة الخوري حنا الفغالي سندات
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــارات  1604و1605
و 1606و 1607و 1608و 1755و1757
و 1758و 1809حامات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـحــامــي اس ـط ـفــان يــوســف رام ــح
بــالــوكــالــه ع ــن دالل عـيــد بــاالصــالــه عن
نـفـسـهــا وبـصـفـتـهــا اح ــد ورثـ ــة سـعـيــده
ال ـص ـي ـصــي وب ــال ــوك ــال ــه ع ــن احـ ــد ورث ــة
نــديــم عـيــد وسـلـيـمــه وبـشـيــر عـيــد سند
بدل ضائع للعقار  152كفرحورا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب قزحيا انطونيوس يوسف فاضل
بصفته اح ــد ورث ــة انـطــونـيــوس فاضل
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات 212
و 2460و 5083و 5085تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد قاسم معتوق بوكالته عن
حـســن حـســن ضـيــا وش ــرك ــاه بصفتهم
مشتريني من زينب محمود ضيا مالكة
الـعـقــار شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 104صيرالغربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب م ـخــايــل نـعـيــم م ـجــدالنــي ش ـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  7الحمرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ماغي اسعد املولى بوكالتها عن
بنك مصر لبنان ش.م.ل .شهادة تأمني
لـلـعـقــارات 3970 - 3969 - 3968 - 439
 3965 - 3974 - 2973 - 3972 - 39713975 - 2189 - 3967 - 3964 - 3966  437 - 1678 - 1665 - 3613نبطيةالتحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب يــوســف مـحـمــد س ــرح ــان بصفته
الشخصية وبواليته الجبرية عن ولده
الـقــاصــر عـلــي يــوســف ســرحــان سـنــدات
تمليك بدل ضائع لالقسام  5و 6و 7و8
بلوك  Bمن العقار  22دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ص ـبــاح م ـح ـمــود ب ـكــري ملــورثـهــا
محمود حسني بكري شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات 671 - 664 - 506 - 315
  867 - 836صير الغربية.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب بـســام حـنــا الـكـســروانــي بالوكالة
ع ــن ك ــل م ــن م ــري ــم وم ـح ـس ـن ــه ووف ـي ـقــه
وزيـ ـن ــب وف ــاط ـم ــة م ـح ـمــد ح ـس ــن قــاســم
وعن نعمه محمد حسن قاسم واملسجل
قيد احتياطي على الصحيفة العينية
ب ـت ـص ـح ـي ـحــه ل ـت ـص ـبــح ن ـع ـي ـمــه مـحـمــد
ح ـســن ق ــاس ــم سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضــائــع عــن حـصــص كــل مـنـهــم بالعقار
 3277منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب س ــركـ ـي ــس مـ ـيـ ـن ــاس بـ ــوداق ـ ـيـ ــان
ملوكلته هرمينه حاجي اكوب بالقجيان
سند تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من
العقار  1077منطقة املدور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب علي عبدالله اللقيس لنفسه سند
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بـكــامــل حـصـتــه في
العقار  3479اراضي زحلة.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
الــى املـنـفــذ عليهما عـلــي محمد ياسني
وميشال كريم محمد ياسني املجهولي
محل االقامة.
ً
عمال باحكام امل ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
التنفيذية رقم  2017/26انــذارًا اجرائيًا
مــوجـهــا الـيـكــم مــن طــالــب التنفيذ ليلى
م ــوس ــى ي ــاس ــن نــات ـجــا ع ــن تـ ـن ــازل عــن
اسهم عقارية في العقارات ذات االرقــام
 1947و 1949و /1950ج ـم ـي ـع ـهــا مــن
مـنـطـقــة م ـج ــدل س ـلــم ال ـع ـق ــاري ــة وعـلـيــه
تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور امامها
شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــربــوطــاتــه عـلـمــا ان
الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونـيــا بــانـقـضــاء مهلة

ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر ه ــذا االع ــان
تـ ـض ــاف ال ـي ـه ــا م ـه ـلــة امل ـس ــاف ــة ل ـي ـصــار
ب ـعــدهــا الـ ــى م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ بـحـقـكــم
ً
اص ـ ـ ــوال ح ـت ــى الـ ــدرجـ ــة االخـ ـ ـي ـ ــرة ،وك ــل
تبليغ لكم في قلم الدائرة ،ولصقًا على
باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
الــى املنفذ عليه خضر محمود خريس
املجهول محل االقامة.
ً
عمال باحكام امل ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
التنفيذية رقم  2017/21انــذارًا اجرائيًا
مــوجـهــا الـيـكــم م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بنك
ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .نــات ـجــا ع ــن س ـنــدات
دين وعقد قرض مالي .وعليه تدعوكم
هذه الدائرة للحضور امامها شخصيًا
او ب ــواس ـط ــة وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي الس ـت ــام
االنـ ـ ــذار ومــربــوطــاتــه عـلـمــا ان التبليغ
ي ـتــم قــانــون ـيــا بــان ـق ـضــاء مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان ت ـضــاف
اليها مهلة املسافة ليصار بعدها الى
ً
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اصـ ــوال حتى
ال ــدرج ــة االخـ ـي ــرة ،وك ــل تـبـلـيــغ ل ـكــم في
قلم الــدائــرة ،ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي راني صادق باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/476البــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه خ ـل ـيــل ح ـســن اب ــراه ـي ــم مـجـهــول
محل االقامة الحضور الى هذه الدائرة
ب ــال ــذات او بــواس ـطــة وك ـي ـلــه الـقــانــونــي
السـتــام االن ــذار التنفيذي ومربوطاته
بــامل ـعــام ـلــة امل ـقــدمــة م ــن امل ـن ـفــذيــن رال ــف
سليمان وحنان عون وكيلهما املحامي
مـيـشــال نـصــر بـمــوضــوع تنفيذ الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة فــي
لبنان الجنوبي تاريخ .2016/06/07
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة االن ــذار والنشر بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
ً
ت ــدع ــو هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة كـ ـ ــا مـ ــن صـيـتــه
م ـح ـم ــود الـ ـق ــاس ــم وعـ ـل ــي ح ـس ــن م ــراد
للحضور الـيـهــا لتبلغ الـحـكــم الـصــادر
عنها بتاريخ  2017/7/3رقم 2017/48
فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى املـ ـق ــام ــة ب ــوج ـه ـه ـم ــا مــن
رسميه عليان بـمــادة ال ــزام بالتسجيل
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن اوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
وخـ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نشر
هذا االعــان واال يعتبر كل تبليغ لهما
في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
KARTIK CHANDRA S GOKUL
MOHAMMAD ANGGOR MIAH
MOHAMMAD ALAUDDIN
MOHAMMAD JULHAS
FARHAD MIAH
ASAD
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/096649
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ّ
وثائقي يسخر الشوها لشرعنة الكيان الغاصب «العربية» باعت فلسطين
صفقة العار

ّ
ّ
للمشروع اإلستيطاني العبري المزروع فيّ خاصرة المشرق الفلسطينية .رغم أن المؤرخين
األساس
الحجر
مكانة
ة
الرسمي
الصهيونية
ة
السردي
تأخذ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيليين أنفسهم وعديدًا من المؤرخين عبر العالم ،فندوا أجزاء أساسية من تلك السردية ،إال أن «العربية» تتجرأ على عرض وثائقي فرنسي ـ ـ
ّ
السردية المنحازة
صهيوني يحكي تلك

ّ
«البرادايم» الصهيوني وكي الوعي العربي
سعيد محمد

من وثائقي «النكبة»

ّ
ّ
«نكبة» منحولة تعزز سردية القاتل

المحطة السعودية تجاوزت حدود الحياء
يوم األحد الماضي،
عرضت الشبكة
السعودية الجزء األول
من وثائقي «النكبة»
(إنتاج  ،Arte:و Roche
 )Productionsلكل
كاريل
من ويليام ّ
وبالنش ّفنغر .روجت
القناة بأن الشريط (48
دقيقة) يحكي «إعادة
صياغة قصة والدة
إسرائيل كما يراها العرب
واإلسرائيليون» من
خالل ّ
من
خال
«نص
ٍ
ّ
ّاأليديولوجيا أو التحزب».
إنه عصر «إسرائيل» على
المنصات السعودية،
يعلن دفن القضية
الفلسطينية إلى األبد.

زينب حاوي
يمكن بكل سهولة ،توثيق يــوم األحد
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ك ـ ـبـ ــدايـ ــة م ــرحـ ـل ــة ج ــدي ــدة
وعلنية في تاريخ «الـصــراع العربي -
اإلســرائـيـلــي» بعد سـنــوات مــن الجهد
الـسـعــودي الحثيث على تثبيت فكرة
أن «إس ــرائ ـي ــل» ،بــاتــت خـ ــارج مـعــادلــة
االحتالل والعداء .عمل دؤوب شهدناه
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة امل ــاض ـي ــة ،بلغ
أوج ـ ــه إب ـ ــان األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،وس ــط
تحركات سياسية وديبلوماسية نحو
السير بمنطق التطبيع مع «إسرائيل»،
عـلــى صـعــد كـثـيــرة ريــاض ـيــة كــانــت أم
ثقافية وغيرها ،والتبرير بوقاحة لهذا
األمر  .السعودية التي تمثل رأس حربة
في هذه «اإلستراتيجية» ،بات إعالمها
ال ــذراع األولــى في هــذه العملية .وآخر
األمثلة على ذلك ما عنونه هذا اإلعالم
على خلفية القصف الصهيوني ملطار
ّ
«تـيـفــور» ال ـس ــوري ،إذ أورد أن ــه خلف
ً
ّ
«ق ـت ـلــى إي ــران ـي ــن» م ـت ـجــاهــا كـلـيــا أن
ه ـنــاك ع ــدوان ــا صـهـيــونـيــا ع ـلــى أرض
عربية!
األوراق باتت بهذا القدر مكشوفة ،الى
حـ ّـد تبني قـنــاة «الـعــربـيــة» السعودية
الـ ــروايـ ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ل ـن ـش ــأة «دولـ ــة
إسرائيل» .يوم األحد املاضي ،عرضت
الـشـبـكــة ال ـس ـعــوديــة ال ـج ــزء األول من
وث ــائ ـق ــي «ال ـن ـك ـب ــة» (إنـ ـت ــاج  ،Arte:و
 )Roche Productionsلكل مــن ويليام
كــاريــل وبــانــش فـنـغــرّ .
روجـ ــت الـقـنــاة

ّ
ب ـ ـ ــأن الـ ـش ــري ــط ( 48دق ـ ـي ـ ـقـ ــة) ،يـحـكــي
«إع ــادة صياغة قصة والدة إسرائيل
كما يراها العرب واإلسرائيليون» من
خالل ّ
«نص خال من األيديولوجيا أو
ّ
ّ
التحزب» .يمتد الجزء األول على الفترة
التي ت ــراوح بــن عــامـ ّـي  1879و ،1948
لدى تاريخ إعالن «استقالل إسرائيل».
اع ـ ـت ـ ـقـ ــدت الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،أن
بإمكانها عرض هذه املــادة التوثيقية
الـخـطــرة واملـسـمــومــة ،مــن خــال الـقــول
بأن ما يشفع لها هو تدعيمها بصور
ُ
أرشيفية «اكتشفت حديثًا» ،رغم أن ال
مناسبة فعلية لتسويغ عرضها إذا ما
وضعنا جانبًا مضمون الشريط.
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف «الـ ـ ـنـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــة» م ـج ـم ــوع ــة
م ــؤرخ ــن إســرائ ـي ـل ـيــن ،وأكــادي ـم ـيــن
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .وم ـ ــن خ ـ ــال شـ ـه ــادات
ّ
الـ ـ ـع ـ ــرب ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ولـ ـ ـ ــف املـ ـخ ــرج ــان
ال ــرواي ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،أو أه ـم ــا ما
قــالــوه وهـ ّـمـشــاه ،ال سيما فــي املقطع
األخ ـيــر ل ــدى ت ـنــاول مــرحـلــة تأسيس
«ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـيـ ـه ــودي ــة» فـ ــي ف ـل ـس ـطــن.
خ ـل ـطــة تـ ـ ــراوح ب ــن هـ ــذه ال ـش ـه ــادات،
وص ــور وف ـيــديــوات أرشـيـفـيــة ،رافـقــت
املرحلة املنوي اإلضــاءة عليها .طاف
م ـســار الــوثــائ ـقــي الـ ــذي ح ـمــل منطقًا
ّ
يصور اليهود املضطهدين
صهيونيًا
فــي أوروبـ ــا مــن قـبــل ال ـنــازيــة ،والحـقــا
م ــن ق ـبــل الـبــريـطــانـيــن ف ــي فلسطني،
ث ــم مــواج ـه ـت ـهــم ظ ــروف ــا ص ـع ـب ــة ،مــع
«بــدء الـعــرب الـحــرب ( )1948عليهم»،
ثـ ــم خـ ـس ــارتـ ـه ــا .االنـ ـحـ ـي ــاز ال ــواض ــح

لـلـصـهــايـنــة ف ــي ال ـش ــري ــط ،ال يـحـتــاج
ال ــى دالئ ــل ملموسة فــي ال ـســرد .على
سبيل املـثــال ،يستخدم الشريط لدى
سـ ــرده أح ـ ــداث  ،1929ع ـب ــارة «س ــرت
شــائ ـعــات ح ــول ه ـجــوم ي ـه ــودي على
املسجد األق ـصــى» مقابل استخدامه
لهذا السياق في الخبر عينه «هجمات
العرب على اليهود».
ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزء ي ـ ــن األول وال ـ ـث ـ ــان ـ ــي مــن
«الـ ـنـ ـكـ ـب ــة» ،كـ ـن ــا نـ ـح ــن أمـ ـ ـ ــام س ــردي ــة
فــاض ـحــة ح ــول «م ـظ ـلــوم ـيــة» ال ـي ـهــود،

يبدأ الجزء الثاني بفتح األبواب أمام
اليهود للمجيء إلى فلسطين،
وصورهم «عائدين» فرحين!
وتهديد حيواتهم في أوروبــا ،وغياب
«ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة» لـلـعـيــش ه ـنــاك.
فــزع ـيــم ال ـن ــازي ــة أدول ـ ــف ه ـت ـلــر فــرض
مقاطعة للشركات اليهودية (،)1933
وس ـم ــح ب ـه ـجــرة ال ـي ـهــود إل ــى فسطني
مـ ـق ــاب ــل ت ـخ ـل ـي ـه ــم ع ـ ــن م ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم،
وس ــط إق ـف ــال أب ـ ــواب أوروبـ ـ ــا أمــام ـهــم،
وان ـ ـعـ ــدام س ـب ــل إيـ ـج ــاد «وط ـ ـ ــن» ل ـهــم،
وقــد أضحى عــدد «ضحاياهم حوالى
الـ ـثـ ـل ــث حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم مـ ــن ق ـت ـل ــى إم ــا
بالغاز أو داخــل املعسكرات الـنــازيــة».
هــؤالء «املـهــاجــرون» بحسب الشريط،
واملـغـتـصـبــون واق ـعــا ألرض فلسطني،
لـ ــم يـ ـ ــأت ال ــوث ــائـ ـق ــي عـ ـل ــى ذكـ ـ ـ ــر ،ول ــو

تلميحًا ،أنـهــم قــامــوا بـمـجــازر مرعبة
وتنكيل جـمــاعــي بالفلسطينيني ،بل
أخذ يصورهم على أنهم مجموعة من
النخبة فيهم «العلماء واملهندسون».
وس ــط الـتـهـلـيــل وال ـف ــرح ال ـعــائــم ال ــذي
يفتتح بــه الـجــزء الثاني مــن «النكبة»
لدى فتح األبواب أمام اليهود للمجيء
إل ــى ف ـل ـس ـطــن ،وص ــوره ــم «ع ــائ ــدي ــن»
ّ
فــرحــن ،يستوقفنا ك ــام املـعــلــق الــذي
يعلن «ول ــدت دول ــة إســرائ ـيــل ...أصبح
الحلم حقيقة» .عبارة تختصر مسارًا
ع ــرب ـي ــا س ـع ــودي ــا ُي ـن ـت ـظــر إع ــان ــه فــي
ال ـقــريــب ال ـعــاجــل .لــم يـتــوقــف الـشــريــط
عـنــد مـجــيء الـيـهــود ال ــى فلسطني ،بل
راح يكرر سردية «معاناة» الصهاينة
فــي تــأمــن مـ ــوارد ل ـهــم ،وس ــط األع ــداد
الـكـبـيــرة الـتــي «وفـ ــدت» ال ــى فلسطني.
يـ ـس ــرد هـ ــذه امل ــرح ـل ــة الـ ـت ــي «اضـ ـط ــر»
فيها هــؤالء للعمل فــي الــزراعــة بشكل
جماعي ،وينتهي بدفن تيودور هرتزل
فــي ال ـقــدس كـمــا أوص ــى ،بـعــد تحقيق
«حلم الدولة اليهودية» ( .)1949لعلها
مفارقة بأن ينتهي الجزء األول بصوت
الشاعر الراحل محمود درويش ،ملقيًا
قصيدة «على هذه األرض ما يستحق
الحياة» التي تنتهي بـ «كانت تسمى
ف ـل ـس ـطــن .ص ـ ـ ْ
ـارت تـسـمــى فـلـسـطــن».
ستنتهي
ويبدو أنه بفضل آل سعود،
ّ
س ـي ــرة فـلـسـطــن إل ــى األب ـ ــد ،و يــدشــن
عـ ـص ــر «إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل» عـ ـل ــى امل ـن ـص ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إي ـ ــذان ـ ــا ب ــدف ــن ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية إلى األبد.

قليلة هي الدول في النظام السياسي
الـعــاملــي املـعــاصــر الـتــي ال ت ــزال مسألة
ّ
شرعية وجــودهــا مــوضــوع أخــذ ورد،
لـكــن أبــرزهــا عـلــى اإلط ــاق هــي «دول ــة
إســرائ ـيــل» :ذل ــك الـكـيــان اإلستيطاني
الغربي املزروع جنوبي سوريا غربي
نهر األردن ـ ـ فلسطني .هــذه املنظومة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـهـجـيـنــة ال ـت ــي احـتـفـلــت
منذ بعض الوقت بمرور سبعني عامًا
ُ
على إع ــان قيامها رسـمـ ّـيــا ،ال تعرف
ل ـهــا ح ـ ــدود ن ـه ــائ ـ ّـي ــة ،وت ـع ــان ــي م ــآزق
ّ
ّ
القومية
وجودية هائلة بشأن هويتها
وطـبـيـعــة نـشــأتـهــا .أم ــا عـلــى الصعيد
االستراتيجي ،فهي تبدو ـ ـ مع تطور
أن ـظ ـمــة ال ـن ـقــل والـ ـص ــواري ــخ ال ـعــابــرة
لـل ـقــارات ،ومـتــانــة الهيمنة األمـيــركـ ّـيــة
ع ـل ــى م ـم ــال ــك ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وال
ّ
ّ
السعودية ـ ـ كأنها مجرد رأس
سيما
ّ
ج ـســر م ـلــغــم بــأس ـل ـحــة ن ــووي ــة تبقيه
اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة حـ ّـيــا خدمة
ّ
ل ـ ـنـ ــزوات اي ــدي ــول ــوج ــي ــة م ـح ــض أك ـثــر
ّ
عملياتية.
منها ألسباب
مـ ـن ــذ وق ـ ــت مـ ـبـ ـك ــر ،اعـ ـتـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة
ّ
ّ
الصهيونية
اليهودية ـ ـ وهــي اإلدارة
الـتــي أوكـلــت إليها مسألة إنـشــاء تلك
الـ ــدولـ ــة امل ـل ـت ـب ـســة ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـف ــرض هـيـمـنــة
ـدي ــة ع ـلــى ال ـس ـ ّ
ح ــدي ـ ّ
ـردي ــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
بداياته
منذ
ّ
للمشروع اإلستيطاني ُ ِّ
األول ــى فــي  .1882ســرديــة نــفــذت بدقة
مذهلة وبال رحمة عبر مختلف أدوات
التعبير الثقافي والـفـنــي واإلعــامــي،
إلـ ــى درج ـ ــة اع ـت ـب ــار ّ
أي ت ـش ـك ـيــك بـهــا
الخيانة أو الـعــداء
ضــربــا مــن ض ــروب
ُ
ّ
للسامية بحسب ديانة املشكك.
لــذا ،فــإن مسألة إنجاز قــراءة متوازنة
لتاريخ فلسطني املعاصر ،تبدو مهمة
مـسـتـحـيـلــة ف ــي ظ ــل صــابــة ال ـسـ ّ
ـرديــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ـتــي أصـبـحــت ـ ـ ـ بحكم
انـ ـتـ ـم ــاء إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل املـ ــوضـ ــوعـ ــي إل ــى
اإلمـبــريــالـ ّـيــة الـغــربـ ّـيــة وسـيـطــرة يهود
عـلــى مـفــاصــل أدوات اإلعـ ــام الـعــاملــي
ـ ـ الـسـ ّ
ـرديــة املعتمدة فــي معظم أنحاء
ّ
ّ
الـ ـع ــال ــم م ـق ــاب ــل سـ ــرديـ ــة فـلـسـطـيـنــيــة
ّ
وخطابية
خافتة وملتبسة ومشتتة
تـ ـك ــاد م ــن ه ــزال ـه ــا تـ ـك ـ ّـرس ال ـس ـ ّ
ـردي ــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة أك ـثــر م ــن أن تناقضها.
ّ
أمــا سـ ّ
العربية املجاورة
ـرديــات الــدول
للكيان اإلستيطاني عن تاريخ املنطقة
ـ ـ ـ ـ ل ـك ـثــرة م ــا ف ـي ـهــا م ــن دجـ ــل وتـلـفـيــق
ّ
وانتقائية بالغة ـ ـ فهي غير موثوقة
م ــن ح ـيــث املـ ـب ــدأ ك ــي تـعـتـبــر م ـصــادر
يـعـتـمــد عـلـيـهــا ل ـف ـهــم أف ـض ــل ل ـتــاريــخ
ّ
الصهيونية.
التجربة
ّ
ً
ل ــذل ــك ك ــل ــه ،ي ـص ـعــب ف ـع ــا ب ـن ــاء نــص
تــأري ـخــي شــامــل ب ـشــأن فـلـسـطــن منذ
 1882ل ـغــايــة الـ ـي ــوم ،ح ـتــى م ــن خــال
امل ـف ــاض ـل ــة ال ـج ــدل ـ ّـي ــة ب ــن ال ـس ــردي ــات
امل ـت ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــا وفـلـسـطـيـنـيــا
ّ
وعــربـ ّـيــا .ذلــك أن اإلط ــار الـعـ ِّـام الجامع
ّ َ
َ
أك ــاديـ ـم ـ ّـي ــا وإعـ ــامـ ــيـ ــا ،ت ــب ــن ــى رواي ـ ــة
امل ـن ـت ـص ــري ــن م ـه ـم ــا ت ـب ــاي ــن ال ـ ـتـ ــوازن
ب ــن ه ـ ــذه الـ ـس ــردي ــات ف ــي ال ـل ـح ـظــات
ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة امل ـت ـع ــاق ـب ــة .وه ـ ـكـ ــذا ،ف ــإن
الس ّ
ّ
ردية الغالبة هي أن اليهود الذين
ّ
هم بداية ديــانــات التوحيد ،وطردهم
ال ــروم ــان مــن فلسطني فـتـنــاثــروا عبر
الـجـغــرافـيــا ،ع ــادوا إلــى مـســرح العالم

ّ
البورجوازيات
من جديد .إذ تقاذفتهم
األوروب ـ ّـي ــة املـتـصــارعــة واضطهدتهم
في العصر الحديث ،فتعاهدت طليعة
م ـت ـن ــورة م ـن ـهــم ع ـلــى اس ـت ـع ــادة مجد
أجدادهم املزعوم بالعودة إلى فلسطني
املـهـمـلــة وامل ـه ـج ــورة ،وتـحــويـلـهــا إلــى
جـ ـن ــة خـ ـ ـض ـ ــراء ون ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ت ـح ــدي ـث ــي
ّ
ّ
الغربية
متقدم للحضارة
ديموقراطي
بـ ــن سـ ـك ــان م ـح ـل ـي ــن ت ـغ ـل ــب عـلـيـهــم
الـ ـب ــداوة ومـفـتـقــريــن ألي ح ـ ّـس قــومــي
ّ
عرقية .بالتالي ،فإن
أو حتى لــوحــدة
عــداء بعضهم للمشروع االستيطاني
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ــي تـ ـس ـ ّـب ــب فـ ـي ــه ت ـخــل ـف ـهــم
ال ــذات ــي أو تـبـعـيـتـهــم لـ ــدول يحكمها
ط ـ ـغـ ــاة ع ـ ــرب م ـ ـع ـ ــادون ل ـل ـس ــام ـ ّـي ــة…
لـتـكــون لـحـظــة والدة ال ــدول ــة الـعـبـ ّ
ـريــة
وف ـ ــق ت ـل ــك الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة دائ ـ ـمـ ــا ،بـمـثــابــة
معجزة إلـهـ ّـيــة انتصر فيها الـيـهــود ـ ـ
وهــم قلة قليلة ـ ـ على جـيــوش خمس
ّ
عربية معها متطوعون معادون
دول
ّ
للسامية مــن دول أخ ــرى وكــذلــك على
بريطانيا التي حاولت تأخير حدوث
املعجزة.
ن ــاف ــذة األم ــل لـبـنــاء ت ـصــور أق ــرب إلــى
الـحـقـيـقــة ب ـشــأن فلسطني يـكـسُــر هــذه
الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء امل ـل ـف ـق ــة ،ف ـت ـحــت
ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ليس
مـ ــن ج ـه ــة ال ـض ـح ــاي ــا الـفـلـسـطـيـنـيــن
خالد حجازي

أو حـتــى مــن الـجــانــب ال ـعــربــي ،وإنـمــا
عـ ـل ــى ي ـ ــد مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـب ــاح ـث ــن
اإلســرائـيـلـيــن الـشـبــاب الــذيــن تــأثــروا
بـ ـتـ ـط ــور مـ ـن ــاه ــج دراس ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــاري ــخ
ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،وال س ـ ّـي ـم ــا ب ـع ــد ت ـس ـ ّـرب
امل ـن ـه ـج ـيــات ال ـن ـقـ ّ
ـديــة امل ــارك ـس ـ ّـي ــة إلــى
قلب التيار الرئيس للعمل األكاديمي
ف ــي ج ــام ـع ــات بــري ـطــانـ ّـيــة وأم ـيّــركـ ّـيــة
ك ـ ـبـ ــرى .هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـب ــاحـ ـث ــون ال ــشـ ـب ــان
أصبحوا يعرفون بــاملــؤرخــن الـجــدد.
مستعينني بوثائق أرشيف إسرائيلي

اإلسرائيلي الملتبس ّ الهوية
يعلم ّجيدًاَ معنى أن «امتالك
السردية هو أساس كل شيء»
أســاســا ،شــرع ه ــؤالء فــي إع ــادة قــراءة
الـحــدث االستيطاني الصهيوني في
مـفــاصـلــه املـخـتـلـفــة ،وم ـحــاولــة تفكيك
الـسـ ّ
ـرديــة الــرسـمـ ّـيــة الـغــالـبــة مــن خــال
ّ
تحليل مـعـمــق ألعـمــدتـهــا األســاســيــة.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن أع ـمــال املــؤرخــن
ه ـ ـ ــؤالء ب ـق ـي ــت دون م ـس ـت ــوى ت ـقــديــم
سـ ّ
ـردي ــة نـقـيـضــة مـتـكــامـلــة لـتـلــك الـتــي
ّ
تروجها الصهيونية ،إال أنها نجحت
ّ
ّ
السردية
قدسية تلك
بالفعل في كسر

املـصـمـتــة وفـتـحــت فـيـهــا شـقــوقــا بــات
ي ـم ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ــال م ـن ـه ــا عـ ـل ــى ح ـقــائــق
ّ
الصهيونية
مغايرة لكثير مما تحاول
ّ
الحقيقية
ترويجه ،وكشفت عن البنية
ل ـل ـم ـشــروع ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي املـنـطـقــة:
م ـشــروع اسـتـيـطــانــي عـنـصــري غــربــي
س ــاف ــر ،ي ـمــاثــل م ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـطــان
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم كـمــا
الواليات املتحدة أو أوستراليا ،حيث
م ـج ـمــوعــة أوروبـ ـ ّـيـ ــة ب ـي ـضــاء الـبـشــرة
ت ـس ـتــوطــن أرض ـ ــا ب ـع ـيــدة ع ــن بــادهــا
األص ـلـ ّـيــة وتـقـيــم دول ـت ـهــا الـيــوتــوبـ ّـيــة
عـبــر اإلل ـغ ــاء ال ـت ــام لـلـسـكــان املحليني
م ــن خ ـ ــال م ـش ــاري ــع إب ـ ـ ــادة وتـطـهـيــر
ع ــر ّق ــي وت ـه ـم ـيــش ط ــوي ـل ــة امل ـ ــدى .وال
يـمــثــل الــديــن فــي ه ــذا امل ـش ــروع ســوى
ّ
ّ
رسمية توظف في خدمة
أيديولوجيا
اإلستيطان.
ّ
خطورة هــذا ّ
التصور الكلي عن فكرة
الـكـيــان الـعـبــري (يسميه إي ــان بابيه
« ّب ــراداي ــم» االسـتـيـطــان الكولونيالي)
أنــه يجعل مــوضــوعــات مثل اإلحتالل
ّ
وعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة ال ـ ـس ـ ــام وح ـ ـ ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن
ّ
والــديـمــوقــراطـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،مجرد
كلمات مفرغة مــن املضمون ال معنى
حقيقيًا لها .وتلك مسألة خطيرة ليس
م ــن مـصـلـحــة أح ــد ات ـس ــاع ت ــداول ــه في
الفضاء العام ،ســواء من جهة النخبة

ّ
اإلسرائيلية املهيمنة أو جهة األنظمة
ّ
العربية الخاضعة للنفوذ األميركي
أو حتى من طرف اليمني الفلسطيني
ّ
الذي سلمته إسرائيل شؤون من تبقى
من الفلسطينيني في أرضهم .ولذلك،
ّ
فإن تولي اليمني اإلسرائيلي الفاشي
ّ
النزعة إدارة الدولة العبرية منذ 2001
إلـ ــى وق ـت ـنــا ال ـ ـ ّـراه ـ ــن ،دفـ ــع بــاملـجـتـمــع
اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى ال ـس ـقــوط مــن جــديــد
ّ
ّ
ّ
الصهيونية
السردية
مركزية
في ظالم
ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تبعثر
فيه املــؤرخــون الـجــدد بــن املؤسسات
األكــاديـمـ ّـيــة الـغــربـ ّـيــة وخـفــت تأثيرهم
داخل «إسرائيل» ذاتها.
اس ـت ـعــادة ال ـسـ ّ
ـرديــة الـصـهـيــونـ ّـيــة إلــى
الــواجـهــة مــن جــديــد ،لــم يعد مقتصرًا
على نـطــاقــات الصحافة واألكــاديـمـيــا
واإلع ــام التقليدي ،بــل تـمــددت اليوم
إلــى قطاعات ذات تأثير أوســع بما ال
يـقــاس عـلــى ال ــرأي ال ـعــام الـعــاملــي عبر
أدوات الـسـيـنـمــا واألف ـ ــام الــوثــائـقـ ّـيــة
ّ
الدرامية .وال تكاد
وحتى املسلسالت
تخلو منصة عرض واسعة التأثير من
عمل جديد يــروي جانبًا من الحكاية
املـ ــزعـ ــومـ ــة .هـ ـ ــذا مـ ــا نـ ـ ـ ــراه فـ ــي إقـ ـ ــدام
ق ـنــاة «ال ـعــربـ ّـيــة» ،عـلــى ع ــرض نسخة
مـتــرجـمــة مــن وثــائ ـقــي «ب ـعــد اإلبـ ــادة»
(عرضته القناة تحت اسم «النكبة»!)
ال ـ ــذي أع ـ ــده ص ــان ـع ــا أف ـ ــام صـهــايـنــة
(ويليام كاريل وبالنش فنغر ـ ـ راجع
مـقــال الزميلة زيـنــب ح ــاوي فــي مكان
آخر من الصفحة) معروفان بوالئهما
ّ
سردية
االستثنائي إلسرائيل ،ويروي
مـجـتــزأة متوافقة تمامًا مــع الـسـ ّ
ـرديــة
ّ
الصهيونية لـتــاريــخ والدة
الــرسـمـ ّـيــة
الكيان العبري .هذا الفعل ليس ناجمًا
عــن ســوء تقدير ـ ـ مـعــروف عــن مجمل
ّ
امللكية ـ ـ
مـســار العمل فــي املــؤسـســات
بقدر ما هو انحياز واضــح وانخراط
ص ـ ــري ـ ــح فـ ـ ــي تـ ـ ــرويـ ـ ــج «الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراداي ـ ـ ــم»
ال ـص ـه ـيــونــي ب ــن ال ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي
ال ــذي ال يمتلك أدوات الـنـقــد أو حتى
ّ
سردية بديلة ذات قيمة يعتمد عليها
ملناهضة أسفار التلفيق الصهيوني.
ه ـ ـ ــذا االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز املـ ـتـ ـعـ ـم ــد ل ـل ـس ــردي ــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة م ــن ق ـب ــل أعـ ـت ــى أدوات
آل سـ ـع ــود اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ــرئ ـ ّـي ــة ،ج ــزء
ّ
ـن حـ ـمـ ـل ــة ت ـ ـشـ ــويـ ــه وعـ ـ ـ ــي م ـن ــظ ـم ــة
مـ ـ ـ ّ
ب ـ ــدق ـ ــة ي ـش ـن ـه ــا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األمـ ـي ــرك ــي
إنـطــاقــا مــن مستعمراته فــي الخليج
تمهيدًا إلنـطــاق مئة عــام جــديــدة من
التطبيع العلني العربي مع املشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ـع ــد املـ ـئ ــة ع ـ ــام األول ـ ــى
ّ
السرية توافق عليه
املغلفة بجدار من
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف .رغـ ــم ك ــل ال ـت ـمــويــه،
باتت هذه الحملة مكشوفة ،سالحها
األفعل املثقفون «املثقوبون» والقنوات
اإلع ــام ـ ّـي ــة امل ــوج ـه ــة .ال ـقــائ ـمــون على
«الـعــربـ ّـيــة» ال يعلمون غالبًا خطورة
م ــا ارتـ ـكـ ـب ــوا ،لـكـنـهــم اك ـت ـف ــوا بتنفيذ
ت ـع ـل ـي ـمــات وردت إل ـي ـه ــم م ــن ال ـق ــدس
املـحـتـلــة ،حـيــث اإلســرائ ـي ـلــي امللتبس
ال ـه ـ ّ
ـوي ــة يـعـلــم أك ـث ــر م ــن غ ـي ــره معنى
ّ
ّ
أن «إم ـت ــاك ال ـســردي ــة هــو أس ــاس كل
ّ
شـ ــيء» ،وأن ج ـه ـدًا مـنــظـمــا يستهدف
كـســر ال ـع ــداء ال ـف ـطــري ل ـف ـقــراء املنطقة
ضــد مـشــروع اإلسـتـيـطــان الـغــربــي في
فلسطني ،قــد يـبــدأ بفيلم وثــائـقــي من
الدرجة الثالثة.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
«شباط» الناس

صورة
وخبر

ّ
تخـص «أوبـرا بـوردو» راقـص الباليـه والكوريغـراف الروسـي الراحـل رودولـف نورييـف (1938
ّ
ـــ  )1993بمعـرض يواصـل اسـتقبال الـزوار لغايـة الثانـي مـن أيلـول (سـبتمبر)  .2018يضـم
المعـرض صـورًا فوتوغرافيـة بعدسـات مختلفـة للفنـان الـذي كان مـن أوائـل المشـاهير
الـروس الذيـن انشـقوا فـي االتحـاد السـوفيتي ّ
وفـروا إلـى الغرب في عـام  ،1961إبـان الحرب
البـاردة ،قبـل أن يفـارق الحيـاة بسـبب اإليـدز عـن عمـر  54عامـا( .نيكـوال تـوكا ـــ أ ف ب)

ُ
العجائز يخافون َ
شهر شباط...
َ
ُّ
شباط الذي َيستقوي على الضعفاء،
َ ُ
خطف َ
أرواح العجائز.
وي
ُ
ت َص ّدقون؟
أنا ُ
لست ّ
رتعدون في
ممن يهابون شباط َوي ِ
مواجهته.
ِ
ً
ً
َ
َ
سنة وجولة بعد جولة،
أستطيع ،سنة بعد ٍ
َ
ْأن ُأ َم ِّـر َر ُه هكذا ـ م ْ
تحت إبطي ـ وأنا أبتسم
ن
ِ
ِ
َ َ ِّ
ّ
ُمـتطلعًا بكل ثقة
إلى ما َتع ُدني ب ِه أحالمي م ْ
الربيع
أزهار
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
التي هناك...
َ
اآلخر ِمن الحقل.
الطرف
هناك في
ِ
ِ
ُ ّ
ُ
ما أخاف ُه حقًا هو ذاك الـ «شباط» القاسي
ُ
ُ
ُ
َ
طول حيا ٍة
ذاك ْالداكن الطويل الطويل الذي ِب ِ
كاملة
ُ ُ ُ َ َ َ ُّ
«شباط» الذي َيصعب قهره وتـتـعـذر
ُ
مواجهته...
ْ
ُ
الظالمُ ،
ُ
العنيد،
«شباط»
عديم الرحمة :
«شباط الناس»...
2017/12/19

أنطوني ونسي :بيانو وجاز في «بلونوت»

ّ
التصوف والعرفان
على طاولة «المعارف»
ّ
في ظل أنشطتها الهادفة إلى
«خلق حضور فاعل في الوسط
العلمي والثقافي وتجسير
التواصل بني االتجاهات الدينية
والفكرية املختلفة» ،يواصل
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» تنظيم
املواعيد الثقافية ّ
املنوعة بشكل
دوري .هكذا ،يدعو املعهد غدًا
الخميس إلى حضور محاضرة
أكاديمية يلقيها الباحث التونسي
الهذيلي بن محمد املنصر ،بعنوان
ّ
«التصوف والعرفان في املجتمعات
ّ
اإلسالمية» ،ويحتضنها مقره في
حي األميركان.
ّ
«التصوف والعرفان في
محاضرة
املجتمعات اإلسالمية» :غدًا الخميس ـ
ً
مساء ـ «معهد املعارف
الساعة السادسة
ّ
الحكمية» (حي األميركان ـ «مجمع اإلمام
املجتبى» ـ الطابق الرابع ـ ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم05/642191 :

ّأسامة بعلبكي
رسام حياتنا المعاصرة
اختار التشكيلي اللبناني أسامة
بعلبكي ( 1978ـ الصورة) Against
 the Grainعنوانًا ملعرضه الجديد
غد في «غاليري
الذي ينطلق بعد ٍ
صالح بركات» .يضم املعرض
لوحات البن بلدة العديسة
الجنوبية ،بعضها لم ُي َر من قبل،
أنجزت في الفترة املمتدة بني
عام  2010ويومنا الحالي .يهدف
هذا املعرض املستمر لغاية 25
آب (أغسطس) املقبل إلى الدفاع
عن مكانة بعلبكي املرتكزة إلى
مالحظة ورسم الحياة املعاصرة .ال
ترتبط هذه القطع بمفهوم أو فكرة
واحدة ،بل تنبع عالقتها من كونها
تعليقًا على الواقع االجتماعي
السياسي للفنان.
غد
افتتاح  :Against the Grainبعد ٍ
الجمعة ـ  19:00ـ «غاليري صالح
بركات» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/365615 :

على مدى خمسة عروض بني  17و21
تموز (يوليو) الحالي ،يستضيف
مقهى «بلونوت» البيروتي عازف
البيانو وموسيقى الجاز األميركي
الشهير ،أنطوني ونسي ( 1972ـ
الصورة) .لن يكون الفنان النيويوركي
وحيدًا في هذه السهرات ،إذ سيشاركه
َّ
املوسيقيني :إيلي عفيف
األداء كل من
(باص) وروني عفيف (درامز) ،اللذين
سيحضران خصيصًا من دبي،
باإلضافة إلى الفنان آفو توتونجيان
(ألتو ساكسوفون).
ارتبط اسم ونسي مهنيًا بالكثير من
العازفني؛ من بينهم:
كريستوفر
هوليدي،
نينا فريلون،

كيني غاريت وإلفني جونز ،كما عزف
ّ
وسجل مع مجموعات من:
بانتظام
كارل آلي ،واالس روني ،نيكوالس
بايتون ،كيني ديفيس ،فينسنت
هيرينغ ،كريس بيك ،تيم وارفيلد،
وديلفيو مارساليس .وهو حاليًا
عضو في فرقة  .Chico Freemanسبق
ألنطوني املشاركة في «مهرجانات
بعلبك الدولية» مع عازف الدرامز
األميركي لويس هايز في عام ،2011
قبل أن يحيي في العام التالي  12حفلة
في .Blue Note
حفالت أنطوني ونسي :بني  17و 21تموز
ـ  22:00ـ ( Blue Noteشارع املكحول
ـ الحمرا) .لالستعالم:
01/743857

 PRAEDفي مترو:
شعبي وإلكترونيك
تضرب فرقة  PRAEDموعدًا
جديدًا مع الجمهور في «مترو
غد الجمعة .أبصر
املدينة» بعد ٍ
الثنائي النور في عام 2006
على يد اللبناني رائد ياسني
(كيبوردز ،البتوب ،إلكترونيات،
غناء) والسويسري شبه املقيم
في لبنان بايد كونكا (الصورة
ـ كالرينيت ،باص إلكتروني،
ّ
ويقدم منذ ذلك
وإلكترونيات)،
الحني خليطًا من املوسيقى
ّ
الشعبية العربية ،والجاز الحرّ ،
واملوسيقى اإللكترونية ،علمًا بأنه
خالل سنوات عملها املزدحمة،
نجحت  PRAEDفي خلق شبكة
عاملية من العالقات مع موسيقيني
شهيرين على صعيد التعاون
الفني. .
غد الجمعة ـ
حفلة  :PRAEDبعد ٍ
 22:00ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

